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طبع لأول مرة يف عام  )1347هـ/1928م(.

الكتاب الثاني

املن�سوب اإىل الآن�سة  »نظرية زين الدين«

نظرات
يف كتاب ال�سفور واحلجاب

تأليف 
  مصطفى الغالييين





بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على جميع الأنبياء واملر�سلني 
واآلهم و�سحبهم الهادين املهديني.

وبعد فقد اأهدت اإيّل الآن�سة »نظرية زين الدين« كتابها »ال�سفور واحلجاب« 
ب اإيّل فيه اأن اأنظر يف كتابها، واأبدي راأيي فيما ت�سمنه من  واأ�سحبته بكتاب ترغِّ
ف�سوله  يكتب  كان  من  ول  الكتاب  هذا  اأمر  وما كنت جاهاًل  والآراء.  الأفكار 
وي�سحح اأمثلته يف املطبعة. فقد كنت اأعلم اأنه اجتمع على تاأليفه امل�سلم ال�سني، 
واملعلم،  وامل�سيحيني،  امل�سلمني  من  والالديني  والن�سراين،  ال�سيعي،  وامل�سلم 
اإىل  ليرباأ  امل�سيح  ال�سيد  واأن  عليه،  اهلل  �سلوات  امل�سيح  بدين  واملب�سر  واملحامي 
اهلل من هوؤلء املب�سرين واأذنابهم لأنهم يرمون با�سمه اإىل املرامي ال�سيا�سية. فهم 
وت�سكيكهم  تاريخهم،  يف  وت�سكيكهم  دينهم،  يف  النا�س  ت�سكيك  اإىل  ي�سعون 
القومية  حياتهم  دعائم  عليه  ترتكز  اأمر  كل  يف  وت�سكيكهم  اللغوية،  اآدابهم  يف 
والجتماعية. قد كنت عاملًا كل ذلك. ولكن مل اأكن اأعلم اأن يف الكتاب كل ما 
راأيته فيه من الأغالط الوا�سحة والأخطاء الفا�سحة. فلما قراأته علمت كل ذلك، 
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�سريكني  واإما  نظنه،  ما  وهذا  اإما خمدوعني،  كانا  واأباها  الآن�سة  اأن هذه  واأيقنت 
لهوؤلء الد�سا�سني وهذا ما ل نريد اأن ن�سرت�سل يف ت�سديقه، كما ا�سرت�سل بع�س 

النا�س.

وكنت اأود اأن اأوؤجل النظر يف اإبداء راأيي فيه، لكرثة ما لدّي من امل�ساغل. 
يقراأ  اأن  اأخطاأ املحجة، لأنه قد رد قبل  راأيت كثرًيا ممن رد عليه قد  اأين قد  غري 
النا�س عن  بع�س  ذكره  وما  النقاب،  اأمر  الفقهاء عن  ذكره  مبا  فاكتفى  الكتاب، 
فوائده اخللقية والجتماعية، ومل يتعر�س لغري ذلك من مغالط الكتاب، خ�سو�ًسا 
تعمد الت�سليل يف تف�سري اآيات الكتاب املبني، فعزمت على اأن اأكتب كتابًا اأنق�س 

فيه هذا الكتاب نق�ًسا يف اأقرب فر�سة ت�سنح.

ب اإيلَّ كثري من الإخوان، خ�سو�ًسا املتعلمني املتنورين من �سباب  ثم رغَّ
املو�سوع،  يف  اإجمالية  حما�سرات  باإلقاء  الكتاب  على  للرد  اأمهد  اأن  البلد  هذا 
ففعلت، وقمت بهذا الواجب بعد �سالة اجلمعة على منرب »جامع املجيدية« يف 
بريوت، فاألقيت يف ثالث جمع متواليات حما�سرات ثالًثا ك�سفت بها النقاب عن 
غايات موؤلفي هذا الكتاب وغريهم ممن ي�سعون ال�سعي احلثيث لإف�ساد امل�سلمني 
وامل�سلمات، والق�ساء على عقائدهم واأخالقهم بالق�ساء على املراأة امل�سلمة با�سم 
ال�سفقة عليها والدفاع عنها، وهي تعلم اأنهم - رجاًل كانوا اأو ن�ساء - ذئاب تتودد 

اإىل الوديع من احلمالن. فكان لذلك وقع عظيم يف نفو�س امل�ستمعني.
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وقد دراأت بهذه املحا�سرات مفا�سد كثرية، اأهمها ما كان �سيح�سل من 
الفتنة  هذه  اأثاروا  من  بد�سائ�س  بع�ًسا  بع�سهم  وحماربة  امل�سلمني،  بني  التفرقة 
يتعدى  ثم  الأمة،  على جمموع  الويل  الأمر  هذا  جر  ورمبا  مرقدها.  من  وبعثوها 
هذا اخلالف امل�سلمني اإىل غريهم، ويف ذلك قطع للروابط الجتماعية، وتو�سيع 
مل�سافة اخللف، وقد زاد اخلطب �سغًثا على اأبالة ما ن�سره بع�س �سغار الأحالم من 
اإخواننا امل�سيحيني مما يتعلق بهذا املو�سوع الذي ل يعنيهم. ول ريب اأن العقالء 
من الن�سارى قد قبحوا اأعمالهم ومل ير�سوا عن هذا التهجم املعيب. وقد راأينا 
جريدة »الأحرار« وغريها من اجلرائد الرزينة قد اأو�سدت الباب يف وجه من يريد 
اأن يتخذ من اأعمدتها دعائم يبني عليها عاليل اأهوائه ود�سائ�سه. فاأح�سنت بذلك 

اإىل الأمة والوطن.

واإننا ل نن�سى ما قام به الوطني الغيور ال�سيد »فار�س اخلوري« من تقبيح 
يوم  حداد  باأل�سنة  جهاًرا  �سلقهم  فقد  يعنيهم،  ل  فيما  املتدخلني  هوؤلء  اأعمال 
قدومه بريوت لال�سرتاك يف حفلة العيد الذهبي لالأ�ستاذ »جرب �سومط« وقد األح 
عليَّ كثري من الإخوان باأن اأعجل بتاأليف كتاب يرد هذه املزاعم، ويجبه وجوه 
زاعميها. فاأقدمت على ذلك متكاًل على اهلل �سبحانه، فاإنه ويل املخل�سني والآخذ 

بيد من ل تاأخذه يف احلق لومة لئم وقد بنيته على مقدمة ونظرات.

بريوت يف 17 من ذي القعدة 1346هـ الغــالييني
و7 من نوار 1928

فاحتة الكتاب





كتاب  اجللبة  هذه  زاد  وقد  امل�سلمة.  املراأة  حول  اليوم  ال�سجيج  عال 
»ال�سفور واحلجاب« وقدميًا قام املرحوم »قا�سم اأمني« يطلب لها احلرية التي منحها 
اإياها الإ�سالم، واحلقوق التي نفحها بها ر�سوله  فلم يتعدَّ فيما طلب ما ن�س 
واأعالم  الهدى  اأئمة  ذكره  ما  ول  ال�سحيح،  النبي  الكرمي وحديث  القراآن  عليه 
احلق من علماء الأمة الإ�سالمية، فكان بني مادح له وناٍع عليه، وفريق كان اأمة 
و�سًطا فدعا اإىل العناية التامة باأمر املراأة وتعليمها، وتهذيبها، وبث روح الأخالق 
ال�سحيحة يف نف�سها، وتعليمها الدين عقائده وعباداته واأخالقه تعليًما قوميًا ينطبق 

. كل النطباق على القراآن الكرمي وما �سح من حديث النبي

وقد كنت اإذ ذاك يف طور احلداثة، حتى اإذا �سلَّ »لورد كرومر« الذي كان 
معتمًدا للدولة الربيطانية يف م�سر �سيف النقمة على امل�سريني، فاأغمده يف �سدر 
قام  اأن  بعد  امل�سلمني )وكان ذلك  امل�سريني  انتقاًما من  الإ�سالم ظلًما وعدوانًا، 

املقــــدمة
الك�سف عن  ثم  امل�سلمة،  املراأة  نه�سة  تاريخ  »وفيها خال�سة عن 
اليوم  امل�سلمة  املراأة  اتخـذوا  الذين  املب�سرين واملب�سرات  اأغرا�س 

مظهًرا لرعايتهم ود�سائ�سهم«.
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قا�سم اأمني بخم�س �سنني تقريًبا اأي �سنة 1908م( هببت للرد عليه ودفع كيده 
يف نحره، فرددت عليه مزاعمه يف الإ�سالم كلها. وكان فيما رددته عليه مزعمه 

الفا�سد يف املراأة امل�سلمة.

على  تنبهوا  امل�سلمني  اأن  غري  �سوتها.  وَخَفت  اجللبة  هذه  �سكتت  ثم 
اأثارها »لورد كرومر«، فزادوا عنايتهم باملراأة،  اأثر نداء »قا�سم اأمني« وال�سجة التي 
وان�سبوا على الإكثار من مدار�س البنات، حتى يتم لهم ما يريدون من ترقية املراأة 
امل�سلمة ترقية تلتئم مع روح الإ�سالم وتعاليم كتابه الكرمي وفيها اخلري كل اخلري 

وال�سعادة كل ال�سعادة ملن فهمها فهًما �سحيًحا فعمل بها.

اأن�سار  ع�سد  يف  باملتحاربني  ن�سوبها  يفتَّ  مل  العامة  احلرب  كانت  فلما 
املراأة امل�سلمة من امل�سلمني، بل ثابروا على ذلك. وقد كان اإن�ساء »نادي الفتيات 
امل�سلمات« اأثناء احلرب العامة يف بريوت واملدر�سة التابعة له مما اأحيا هذه احلركة 
املباركة التي وقفتها هذه احلرب بع�س الوقوف. وقد كان للمرحوم »اأحمد خمتار 

بيهم« ولرفيقيه يف هذا اجلهاد: حممد الفاخوري وعمر الداعوق اأكرب ن�سيب.

النادي  هذا  عن  بال�سيا�سة  النا�س  �ُسِغل  اأوزارها  احلرب  و�سعت  وملا 
اأعلن »م�سطفى  اأن  اإىل  ا  تامًّ الن�سائية الإ�سالمية وقوًفا  ومدر�سته، فوقفت احلركة 
واحدة  دفعة  امل�سلمة  الرتكية  املراأة  اأخرجت  التي  القوانني  اأعلنه من  ما  كمال« 
اإىل معرتك مل تتاأهل له، ف�سر بذلك الرتك من حيث اأراد نفعهم. فاإنَّ الرتكية قد 
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اأ�سبحت اأوربية يف مظاهرها برغم اأنفها. فكان من هذا ما �سعر القوم اليوم بخطره، 
وهم يف اأول املراحل فاأخذوا يتالفون هذا اخلطر الداهم بالرجوع يف حافرتهم �سيًئا 
ف�سيًئا. ول ريب اأن ما اأقدم عليه »م�سطفى كمال« قد هيج النار مرة ثانية فتنبهت 
اخلواطر لهذا املو�سوع احليوي املهم. ولكن، مع الأ�سف، مل يبا�سر القيام به هذه 
املرة اإل رجال ون�ساء لي�سوا باأكفياء له. وكثري منهم لي�س له �سرية حممودة، وقد 
انتظم يف هذا ال�سلك متطوًعا فريق من غري امل�سلمني لي�س لهم من ما�سيهم، ن�ساء 
كانوا اأو رجاًل، ما يخولهم التدخل يف هذا الأمر الذي ل يعنيهم، فاأف�سدوا بذلك 
بع�س ال�سبان وال�سابات من امل�سلمني، فاندفعوا مغرتين بخلب الكالم)1( وزخرف 
القول. وقد كان يف هذا الفريق املتدخل فيما ل يعنيه عدد غري قليل من املب�سرين، 
اأو ممن ينت�سب اإىل دور التب�سري، يعمل حتت راياتها م�ستاأجًرا فاأخذوا يبثون ال�سم 
حوا بهذا النفر القليل من امل�سلمني وامل�سلمات،  يف الد�سم واخلل يف الع�سل، فطوَّ
و�ساقوهم اإىل ِبَيع التب�سري واملجتمعات العامة با�سم نه�سة املراأة امل�سلمة. ون�سبوا 
لهم خطباء وخطيبات كانوا ينفثون من �سمومهم يف اآذان هوؤلء وقلوبهم ما يظهر 
بادي الراأي اأن وراء الأكمة ما وراءها)2(، واأن لي�ست الغاية اإنها�س املراأة امل�سلمة، 
املراأة خلًقا وديًنا  واإذا ف�سدت  الإ�سالمية،  العائلة  اأداة تهدم  لتكون  اإف�سادها  بل 
مميزاتها  واأ�ساعت  الإ�سالمية،  الأ�سرة  دعائم  انهارت  ومتى  �سيء.  اأف�سدت كل 

الأ�سلي  الن�س  اإىل  الإ�سكندرية  مكتبة  مراجعي  اإ�سافة  اإىل  ي�سري  الهام�س  )هذا  الكالم.  خادع  الكالم:  )1( خلب 
للكتاب، و�سوف ي�ستعمل الرمز )م( لحًقا لالإ�سارة اإىل ذلك(. 

)2(  وراء الأكمة ما وراءها: مثل ي�سرب للتعبري عن اأمر مريب، اأو مكيدة وراء �سيء ما )م(.

املقــدمة
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نور الإ�سالم، ويق�سوا على  اأن يطفئوا  اأمكن هوؤلء الد�سا�سني  ودينها وقوميتها، 
البقية الباقية يف نفو�س امل�سلمني من الع�سبية املحمودة.

كان هوؤلء املب�سرون يبذلون كل ما يف و�سعهم لتن�سري امل�سلمني بالدعاية 
اأنهم  علموا  وقد  الدنيئة.  الو�سائل  من  بغريهما  ثم  اأخرى.  تارة  املال  وبذل  تارة 
بعد طول املدة وكرثة التجربة مل ينالوا منهم مناًل. ثم انتحوا منحى اآخر، فطفقوا 

يطعنون الإ�سالم والقراآن وحممًدا  الطعنات النجل)1( يف جرائدهم ور�سائلهم 
قد  اأنهم  العربية غري  يح�سن  ممن  لهم  لذلك من ل خالق  وا�ستاأجروا  وكتبهم، 
رجعوا بخفي حنني، اإذ قد حتققوا اأن الإ�سالم �سخرة ل تقاوم، واأن القراآن درع 
انتحوا غري هذا  ثم  ُيغلب.  الذي ل  فار�س احلق  واأن حممًدا  ح�سني ل يخرق، 
املنحى، و�سرعوا يوؤلفون الكتب يف طعن اللغة العربية، والأدب العربي، والقومية 
العربية، وجمد العرب، ف�سلبونا كل ف�سيلة، وكل جمد، وكل اأثر �سالح كان لنا، 
ا، اأو ناق�ًسا، اأو م�سروًقا. فعلوا كل ذلك  و�سلبوا اأدبنا كل نعمة، وجعلوه اأدبًا جافًّ
باأقالمهم بلغاتهم، وباأقالم من ا�ستاأجروهم بلغتنا ول اأكتم القارئ اأنهم اأثروا بذلك 
يف النفو�س ال�سعيفة من العرب م�سلمهم ون�سرانيهم. فقام قوم با�سم التجدد من 
�سغار الأحالم)2( ، واأخذوا َمَعاِول هوؤلء الد�سا�سني يهدمون بها الأديان والآداب 
ون�ستعملها  احلا�سرة  نه�ستنا  يف  عليها  نرتكز  التي  ال�سالفة  والأجماد  والأخالق 

)1(  الطعنات النُّجل: الطعنات النافذة القاتلة. )م(.
ج ُب�سطاء. )م(. )2(  �سغار الأحالم: �ُسذَّ
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اأداة �ساحلة لتنمية روح النه�سة يف النا�سئني والنا�سئات فعمل هوؤلء املغرورون 
على تخريب بيوتهم باأيديهم واأيدي املب�سرين وال�سعوبيني ر�سل ال�ستعمار.

م�سلمهم  الكتاب  لها  انربى  فقد  طوياًل  الدعاية  هذه  اأمر  يطل  مل 
ون�سرانيهم )لأن هذا الأمر ل يخ�س امل�سلمني وحدهم( وك�سفوا الغطاء عن هذه 
الدعاية الفا�سدة فخفت وطاأتها واحلمد هلل ورجع كثري ممن خدع بها اإىل احلق بعد 
بيد  بيته، مدفوًعا  م�ستاأجًرا على هدم  منهم  اإل من كان  ال�سواب  لهم  تبني  اأن 
العدو اللدود للق�ساء على مقوماته فهوؤلء مل يزالوا يف طغيانهم يعمهون حتى زعم 
اأن »املعوذتني« لي�ستا من القراآن الكرمي، بل  رئي�سهم الأكرب وقدوتهم العظمى 
ا كبرًيا  هما من و�سع حممد ، تعاىل اهلل عما يقول املف�سدون الد�سا�سون علوًّ

نثڀ  ڀ   ڀ  ٺ.  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿمث ]النجم/ 4-3[. 

ملا عرف اأرباب هذه الدعايات اأن �سهمهم قد ُردَّ يف نحرهم، واأن التمويه 
لهدم الإ�سالم با�سم الطعن يف الأدب العربي يف اجلاهلية اأو الإ�سالم دعاية قد 
خابت لأنها خبيثة د�سا�سة، نََحوا منًحى اآخر، وهو اآخر �سهم يف كنانتهم، )وقد ُردَّ 
عليهم باإذن اهلل( وذلك اأنهم اأوعزوا اإىل مب�سريهم ومب�سراتهم يف هذه البالد اأن 
املراأة  اإنها�س  العاملني منهم والعامالت على  ال�سبان وال�سابات  يختلطوا ببع�س 
امل�سلمة، ويبثوا �سمومهم يف �سدورهم، واإن يهونوا عليهم اأمر رفع النقاب عن وجه 
املراأة امل�سلمة، واأمر اختالطها بالرجال، واأمر اإعطائها احلرية التامة م�سروعة كانت 
اأو غري م�سروعة، فاأثرت هذه الدعاية اجلديدة يف بع�سهم، وعرف ما انطوت عليه 

املقــدمة



12 12
 نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

من الد�سائ�س الأكرثون، فان�سل هوؤلء وبقي اأولئك يف غوايتهم يتخبطون. 

وامل�سلمات،  امل�سلمني  والقائمات، من غري  القائمني  ُجلَّ  اأن  عرفت  واإذا 
ل  وممن  اأذنابهم،  ومن  واملب�سرات،  املب�سرين  من  هم  الن�سائية  املوؤمترات  هذه  باأمر 
ما�سي لهم حممود، عرفت ما حتت هذا الرماد من النار، وما وراء هذه الأكمة من 
وما يف �سدورهم  الفا�سدات،  النيات  الد�سا�سني من  هوؤلء  قلوب  وما يف  امل�سار، 
من خبيث النكايات. اأمل تر كيف اأن م�ساألة املراأة قد ثار َعجاجها)1(، وتالطمت 
اأمواجها على اإثر املوؤمتر التب�سريي الكبري الذي انعقدت جل�ساته يف بيت املقد�س 
وفل�سطني  م�سر  يف  الفتنة  هذه  هاجت  وقد  ال�سيا�سي؟  الدولة  كبري  راأ�سه  وعلى 
النية؟  �سوء  وا�سًحا على  دلياًل  األي�س ذلك  اآن واحد  والعراق يف  ولبنان  و�سورية 
اأفال تعتقد اأيها القارئ اأن الأمر مدبر ِبَلْيل؟ فكيف اإذا عرفت ما عرفنا من دخائل 
الأمور، ومكامن ما يف ال�سدور؟! اأجل اإن هذا القيام يف هذه الأيام اأمر متفق عليه:

»ال�سفور  اأعقبه ظهور كتاب  قد  الآذان،  اأ�سم  الذي  ال�سو�ساء،  اإن هذا 
واحلجاب« املكتوب كثري منه باأقالم اأذناب هوؤلء املب�سرين الذين نعرف اأ�سماءهم 
املراأة  حماية  با�سم  ن�سر  الذي  الكتاب  هو  هذا  اأ�سخا�سهم  اأكرث  ونعرف  كلها، 
امل�سلمة من جور الرجل امل�سلم، وبا�سم الدفاع عن الإ�سالم، وفيه الطعن ال�سريح 

)1(  َعجاجها: �سجيجها. )م(.

ا َفلمَّ ِع�َســـــاء  اأَْمَرُهم  ـــاُءاأَْجَمُعـــوا  ْو�سَ َبَحت َلُهم �سَ َبُحوا اأَ�سْ اأَ�سْ
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يف الإ�سالم واأهله وتنقي�س املراأة امل�سلمة وو�سمها بكل عار و�سنار وجهالة ودعارة، 
حتى ف�سل كاتبوه عليها احليوان الأعجم. فال حول ول قوة اإل باهلل.

واإين اأختم هذه املقدمة مبا ن�سره �ساب م�سلم دم�سقي يف العدد الثالث 
من ال�سنة الثانية ملجلة »الذكرى« التي ت�سدر عن بريوت يف عدد اآذار �سنة 1928، 
بعنوان »م�سيحك زين« اأو خطاب مفتوح اإىل املب�سرين ومن لف لفهم. قال - اأزال 

اهلل حريته وانتقم ممن حريه: 

»يقول املثل العامي: )لعن اهلل امراأ �سرب من بئر ورمى فيها حجًرا!( اإين 
�سربت من تلك البئر، واإين قاذف فيها احلجر الأول را�سًيا بلعنة اهلل غري اأين رام 

فيها حجًرا، فال ي�سرب منها اأحد من بعدي.

اأحد  فهو  الرامي  واأما  التب�سريية،  بريوت  معاهد  من  معهد  البئر  تلك 
خريجي هذا املعهد. واحلكمة تق�سي بعدم ذكر ا�سم البئر وا�سم الرامي.

دم�سق  مدار�س  اإحدى  يف  ترعرعت  عربي،  �سوري  م�سلم  �ساب  اأنا 
البتدائية واأمتمت درا�ستي العالية يف معهد من معاهد بريوت. حاول رجال هذا 
بهم  �سبياًل و�ساقت  وملا مل يجدوا  ا�ستطاعوا،  فما  الدينية  تغيري عقيدتي  املعهد 
وهكذا  لالأ�سف.  ويا  فنجحوا   ، يفَّ والزندقة  الإحلاد  فكرة  بث  اإىل  عمدوا  احليل 
اأ�سعت ما غر�سته يف مدر�ستي الأوىل من املبادئ الدينية ال�سريفة وخرجت من 
ا )Libre Penseur( كما يقولون وحائًرا كما ينبغي لهم اأن يقولوا  املعهد مفكًرا حرًّ

املقــدمة
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فال اأنا موؤمن فاأ�سلك طريق الرحمن، ول اأنا كافر فاأطرق باب ال�سيطان، اإمنا اأنا حائر 
�سائع بني ال�سك واليقني، والإميان والإحلاد، والعقل والعاطفة.

الإميان ميالأ قلب الإن�سان ِب�ْسًرا ورجاء والإحلاد يفعمه)1( نقمة و�سخًطا. اأما 
احلرية فهي اإحدى الراحتني. والياأ�س هو املوت.

ين�سر املب�سرون تعاليمهم بني ال�سغار الطهرة، ويحاولون ن�سرها بني قبائل 
ا منهم اأنهم ي�ستفيدون من �سذاجة البدو و�سالمة قلوبهم. ومن األطف  البادية، ظنًّ
ما �سمعته عن حوادث املب�سرين مع القبائل، ق�سة حكاها الق�س ك، قال حفظه 
اأ�سهر  اإىل  القيام برحلة بني عرب »الروله« فذهبت  اهلل: »عزمت ذات يوم على 
بائعي احللوى يف بريوت، وا�سرتيت ثالثني �سفًطا من البقالوة املفتخرة واأخذتها 
بع�س  اإىل  تعرفت  اأن  وبعد  الرولة،  اإىل عرب  ومنها  دم�سق،  اإىل  و�سافرت  معي، 
وفتحت  البقالوة  اأ�سفاط  لهم  وفتحت  العرب،  من  نفًرا  الزعماء جمعت حويل 
الإجنيل واأخذت اأقراأ لهم وهم ياأكلون مبنتهى الهدوء، يتظاهرون بالإ�سغاء اإىل اأن 
اأتوا على جميع احللوى املوجودة يف الأ�سفاط، وعندئذ التفتوا اإيل وهم يلح�سون 

القطر عن اأ�سابعهم قائلني: »م�سيحك زين«، وان�سرف كلٌّ منهم اإىّل �سبيله«.

تلك كانت نتيجة التب�سري بني القبائل يف البادية، فاإنهم اأكلوا الطعم..! 
اأما يف املدار�س فاحلالة تختلف كل الختالف. املب�سرون يخرجون لنا يف كل عام 

)1( يفعمه: ميلوؤه. )م(.
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وما  لالأ�سف  ويا  اأحدهم.  واأنا  احلائرين  ال�ساخطني  اليائ�سني  امللحدين  من  األوًفا 
الآباء من  يفيق  اأن  والإر�ساد ع�سى  الن�سح  �سبيل  اإل على  الكلمة  كتبت هذه 

ذهولهم«.

* * * * *
هذا ما يجول يف خاطر من ا�ستهوتهم الدعايات التب�سريية من امل�سلمني 
على  وقدرت  الإميان  نعمة  �سلبهم  على  قويت  ولكنها  تن�سريهم،  على  تقو  فلم 

قذفهم يف حرية �سلبتهم نعمة احلياة يف راحة ال�سمري.

بخريها  ل�ستغلوا  ا  حقًّ لالإن�سانية  اخلري  يريدون  املب�سرون  هوؤلء  كان  لو 
ا�ستغاًل خالًيا من �سوائب الدعايات الفا�سدة. اأََخرْيٌ لالإن�سان اأن يعي�س حائًرا ل 
اأن يدين باأي دين يحمله على الإميان  اأم خري  يعتقد برب ول دين ول كتاب؟ 
باهلل وكتبه ور�سله واليوم الآخر ويحثه على الف�سيلة والعمل ال�سالح واإرادة اخلري 

لكل النا�س؟

هوؤلء هم املب�سرون الذين يعملون بغري ما به يظهرون.

رئي�ًسا  تن�سيبه  حفلة  يف  به  فاه  الذي  دودج«  »بيار  العامل  خطاب  هل 
الدين«  زين  »نظرية  الآن�سة  بع�سه  ذكرت  الذي  بريوت،  يف  الأمريكية  للجامعة 
يف كتاب »ال�سفور واحلجاب �س 5«)1( تنطبق روحه على اأعمال هوؤلء املب�سرين، 

)1( وفق الطبعة الأ�سلية للكتاب، وكل ما �سيذكره املوؤلف من اأرقام �سفحات لحًقا �سيكون وفق الطبعة الأ�سلية.

املقــدمة
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بال�سبغة الربوت�ستانية حاولوا بث  النا�س و�سبغهم  اإذا عجزوا عن تن�سري  الذين 
الإحلاد يف نفو�سهم وهونوا عليهم اأمر الكفر بدينهم، بل بكل دين وِنْحلة، و�سهلوا 

كل �سعب يف �سبيل اأن يكونوا ل دينيني.

الف�سيلة، وبث روح الدين يف  املب�سرين لي�ست غايتهم ن�سرة  اإن هوؤلء 
بها كيانهم  واأداة يهدمون  ال�سرقيني،  بها بيوت  اآلة يخربون  الدين  واإمنا  النفو�س. 
العلي  باهلل  اإل  قوة  ليت�سنى لهم قهرهم �سيا�سة ودهاًء. فال حول ول  وقوميتهم، 

العظيم.

فو اهلل اإن ال�سيد امل�سيح - �سلوات اهلل عليه - ليرباأ منهم ومن اأعمالهم، 
واإن بينهم وبني تعاليم الإجنيل ال�سريف ملدى بعيًدا، ولكنها ال�سيا�سة قاتل اهلل 

ال�سيا�سة.

هذا  فل�سطني  ن�سارى  لإخواننا  ن�سكر  اأن  اإل  املقام  هذا  يف  ي�سعنا  ول 
اأنهم  معلنني  التب�سريي،  املوؤمتر  وجه  يف  وقفوه  الذي  ال�سريف  الوطني  املوقف 
�ّس وتفريق الكلمة الوطنية  غري را�سني عنه، لأنه حركة غري مباركة يراد بها الدَّ
العمل  هذا  يروقه  من  وعلى  عليه  بالنعي  جرائدهم  امتالأت  وقد  الدين.  با�سم 

الذي اتخذوه جتارة خا�سرة با�سم ال�سيد امل�سيح  واإين اأنقل لقارئي كتابي 
هذا جماًل ق�سرية من مقال لل�سديق الغيور ال�سيد »جميل البحري« امل�سيحي 
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الكاثوليكي، ن�سره يف جريدته »الزهور« التي ت�سدر عن حيفا، يف العدد ال�ستني 
من �سنة اجلريدة الثانية. قال - ل ف�سَّ اهلل فاه:

ويف  بالدهم  يف  امل�سلمني  �سركاء  وهم  الوطنيون،  امل�سيحيون  »...اأما 
�سرائهم و�سرائهم، فلم يكن ا�ستياوؤهم اأقل من ا�ستياء اإخوانهم؛ لي�س خوًفا على 
دين  من  به  اهلل  خ�سه  مبا  مغتبط  فل�سطني  يف  فكلٌّ  دينهم،  تغيري  من  امل�سلمني 
ا  م�سيحيًّ اأو  كان  م�سلًما  فل�سطني  ابن  اأن  �سمعنا  اأن  ي�سبق  بوا�سطته، ومل  يعبده 
جحد دينه بتاأثري املب�سرين اأو الدعايات الدينية، امل�سيحيون م�ستاوؤون اإًذا لأنهم 
يعدون هذه املوؤمترات وهذه املناورات على ظهر امل�سيحية حبائل ا�ستعمار ي�ستغلها 
الأجانب لتم�سية �سيا�ستهم مبا تورثه هذه الأمور يف قلوب اأبناء الوطن الواحد من 
النفور والتباعد، وما تبذره من التفرقة والفتور يف ال�سالت عند اأمة هي اأ�سد ما 
تكون احتياًجا اإىل جمع الكلمة والحتاد والتفاق وتقارب القلوب. واإننا بقولنا: 
على  واأرثوذك�سيها،  كاثوليكيها  قاطبة  فل�سطني  م�سيحيي  نعني  »امل�سيحيون« 
التب�سريي الأممي  املوؤمتر  رئي�س  الدكتور »موط«  الذين عناهم  اختالف طوائفهم، 
احلايل، و�سكرتري املوؤمتر ال�سابق يف تقريره عن موؤمتر القد�س �سنة 1924، من البند 
الكن�سيني  الزعماء  من  وغريهم  والق�سي�سني  البطاركة  قابل  »اإنه  بقوله:  الثامن 
للكنائ�س ال�سرقية فلم يلق منهم اأقل ا�ستعداد لال�سرتاك يف اأعمال املب�سرين وهو 
يقطع منهم كل اأمل. ولي�س يف و�سعه - كما قال - العتماد يف امل�ستقبل القريب 
�سعور  وهو  التب�سريي،  املوؤمتر  امل�سيحيني حول  �سعور  هذا  الكنائ�س«.  هذه  على 

املقــدمة
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�سحيح �سريح ل تدلي�س فيه ول حماباة. وقد كان ول يزال لهم مواقف عدة قبل 
اأن يخطر هذا املوؤمتر يف بال يف ا�ستنكار كل ما فيه روح تفرقة اأو عامل هدم للوطنية، 

�سواء اأكان اآتًيا عن طريق التب�سري، اأم عن طريق املدار�س، اأم غري ذلك« اهـ.

* * * * *
هذه �سرخة لل�سديق »جميل البحري« �سرخها با�سم امل�سيحيني يف تلك 
على  الإطالة  ولول خوف  النفي�س.  مقاله  من  متفرقة  �سذرات  نقلناه  وما  الديار 
القارئ لن�سرناه هنا بحذافريه. وفيما اخرتناه من املقال دليل كاف على روح الوئام 

ال�سائدة يف تلك البالد.

عزائم  ى  وقوَّ فل�سطني،  يف  الحتاد  �سباب  جدد  قد  املوؤمتر  هذا  اأن  على 
ا لالأوا�سر  امل�سلمني والن�سارى هناك، بعد اأن َعَراها �سيء من الفتور، فكان �سادًّ
حمكًما للروابط، بدل اأن يكون داعًيا للتفرقة، عاماًل على وهن ال�سالت كما كان 
ال�سمل. فقد جرت  وت�ستيت  العرى  العاملون على ف�سم  املفرقون،  ياأمل هوؤلء 
الرياح مبا ل ت�ستهيه �سفن اآمالهم. واحلمد هلل على ذلك، وال�سكر لأهل فل�سطني 

عامة ون�ساراها خا�سة على غريتهم الوطنية ونخوتهم العربية.

�سباتهم،  من  امل�سلمون  ا�ستيقظ  اأن  املوؤمتر  هذا  جراء  من  كان  وكذلك 
دوا �سفوفهم وقاموا يعملون مت�ساندين متكاتفني. وكان اأول عمل قاموا به اأن  فوحَّ
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تاألفت يف م�سر وفل�سطني جمعيات لل�سبان، اأ�سوة بجمعيات ال�سبان امل�سيحيني 
املنت�سرة يف الغرب وال�سرق، غايتها: بث الآداب والأخالق الإ�سالمية الفا�سلة، 
ا، والعمل على  ا واجتماعيًّ والعمل على ترقية م�ستوى البيئات الإ�سالمية علميًّ
اإزالة الختالف بني الفرق واجلماعات الإ�سالمية، والأخذ من ح�سارتي ال�سرق 
والغرب مبحا�سنهما جميًعا وترك ما فيهما من م�ساوئ، وم�ساعدة ال�سبان امل�سلمني 

والعمل على بث روح التعاون بينهم.

جمعيات  لتاأليف  وداخلها،  �ساحلها  الديار،  هذه  يف  مبذولة  ة  والهمَّ
لل�سبان امل�سلمني تكون تلك املبادئ غايتها. حتى اإذا مت هذا الأمر وانتظمت اأمور 
هذه اجلمعيات فال بد من التفكري يف تاأليف جمعيات لل�سابات امل�سلمات اأي�ًسا، 
الإ�سالمي، فتكون هذه اجلمعيات  املجتمع  نف�سها. وبذلك يرتقى  للغاية  تعمل 
اأيدًيا عاملة ت�سرتك مع جمعيات ال�سبان وال�سابات امل�سيحية يف اإ�سعاد هذه الديار 

واإنها�سها اإىل م�ستوى العز وال�سعادة.

اأخذ اهلل بيد كل من ي�سعى خمل�ًسا لتوحيد كلمة الأمة وجمع �ستاتها 
و�سدد  العمل،  �سبيل  له  و�سهل  ونحلها،  اأديانها  اختالف  على  متفرقها،  و�سم 

خطواته، اإنه �سميع جميب.

املقــدمة





يتلخ�س ما يرمي اإليه موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« مبا ياأتي:

)1(  الطعن يف دين الإ�سالم وامل�سلمني وامل�سلمات يف �سور من الأ�ساليب خالبة 
بالباطل من القول والزخرف من الكالم يوردونها يف معر�س الدفاع  مموهة 

عن الدين الإ�سالمي واملراأة امل�سلمة.

)2(  اإثبات اأن الرجل ل عقل له، اأو اأنه ناق�س العقل، اأو اأن املراأة اأ�سلح منه عقاًل 
يف اأ�سل الفطرة )فقد ا�سطربت اآراوؤهم يف ذلك(.

اأعلم املتقدمني واملتاأخرين من علماء  اأن الآن�سة »نظرية زين الدين«  )3(  اإثبات 
اأغبياء  جهلة  امل�سلمني  من  والالحقني  ال�سابقني  العلماء  واأن  امل�سلمني، 
د�سا�سون مراوؤون خمادعون، واأنها وحدها - بارك اهلل فيها وغفر لها - ا�ستطاعت 
اأن تقف على عر�س العلم والفهم، ومتكنت اأن تفهم اآيات اهلل، وخ�سو�ًسا ما 
يتعلق بتف�سري الآيات التي تتعلق باحلجاب واملراأة، واأن املف�سرين ما كانوا اإل 
خمطئني جهلة د�سا�سني ول ريب اأن م�ستندها الأعظم هو على هذه الآيات 

خال�سة الكتاب والغاية منه
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هذه  انهيار  القارئ  و�سيعلم  وعقاًل(.  لغة  به  ف�سرته  مبا  تف�سريها  �سح  )اإن 
الدعامة التف�سريية املبنية على اجلهل اأو الد�س اأو اخلداع. واأراين غري ملوم 
برد هذه ال�سفات على موؤلفي الكتاب الد�سا�سني اأو اجلاهلني اأو املخادعني 
الذين يتعمدون الكذب والد�س واخلداع ل اإىل هذه الآن�سة التي ل تعلم 

من اأمر كتابها اإل اأنه مطرز با�سمها. ول �ساأن لها فيه غري ذلك.

)4(  اإثبات اأن الوجه والكفني مما اأباحه الدين الإ�سالمي واإمنا حرمه اأكرث الفقهاء 
جموًدا وتعنًتا وخداًعا ورئاء وتديًنا بارًدا، اإىل غري ذلك من م�ستقبح ال�سفات 
التي و�سمتهم بها اأو و�سمهم بها موؤلفو كتابها، ظلًما وعدوانًا وخروًجا على 

احلق.

الوجه  غري  ك�سف  واأن  الكفني،  مفهوم  يف  داخالن  ال�ساعدين  اأن  اإثبات    )5(
اأيتها  عادة  ذلك  �سار  )وقد  عادة  ذلك  �سار  اإن  جائز  وال�ساعدين  والكفني 
الآن�سة عند غري امل�سلمات كما ل يخفى( وهل كل عادة ولو �سيئة ت�ستح�سن 

فيجوز اعتيادها؟

)6( اإثبات اأن اختالط الرجال بالن�ساء يف ال�سهرات واملجتمعات جائز.

باأقوال  با�ست�سهادها  العلماء(  يف  طعنت  )كما  ال�سحابة  اأكرث  على  )7(  الطعن 
م�ساألة  يف  اجلعفرية،  ال�سرعية  املحكمة  م�ست�سار  الفقيه«  يو�سف  »ال�سيخ 
ا لأوهى منا�سبة، اأو د�سها لها فيه  تعديل ال�سحابة. وهذه م�ساألة د�ستها د�سًّ
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اأحد موؤلفي الكتاب، لغاية يف نف�سه. والذي نعلمه اأن علماء ال�سيعة واأهل 
يو�سف  ال�سيخ  د�س  را�سني عن  منهم غري  النا�سج  والفكر  ال�سائب  الراأي 
هذا، لأنه يرجع بالأمة اإىل اأزمان ت�ستتها وتفرقها. فما باله غفر اهلل له... قد 
اإن زعم ذلك فقد  اأنها تنفجر؟  اأيظن  القنبلة؟  قذف يف كتاب الآن�سة هذه 
وبني  بينهم  التفرقة  يد�س  اأن  يريد  لرجل  ياأبهون  ل  فال�سنيون  باطاًل.  زعم 
اإخوانهم ال�سيعة، كما اأنهم ل يلتفتون اإىل من ي�سعى ليف�سل عنهم الدروز 
وغريهم من النحل الإ�سالمية، واإمنا ي�سعون كما ي�سعى كل عاقل من اأهل 
كلهم  ليكونوا  ال�سدع.  وراأب  ال�سمل  جلمع  املختلفة  الإ�سالمية  املذاهب 
الأديان  �سائر  اإخوانهم من  العاثر مع  الوطن  بهذا  تنه�س  يف حظرية واحدة 

ا�سون)1( الد�سا�سون. والنحل املختلفة. فلي�سكت اخَلرَّ

بينها وبني  منا�سبة  الكرمية يف موا�سع ل  القراآنية  الآيات  )8(  َح�ْسُرها كثرًيا من 
املو�سوع الذي تتكلم به. والظاهر اأنها اأرادت اأن تثبت اطالعها على القراآن 
الكرمي؛ فا�ست�سهدت بالآيات ملنا�سبة وغري منا�سبة. فكان الف�سل يف ذلك 

ملن جمع لها هذه الآيات م�ستاأجًرا فا�سرتى بها ثمًنا قلياًل.

من  منها  وكثري  اأي�ًسا  منا�سبة  وغري  ملنا�سبة  الأحاديث  من  كثرًيا  )9(  ح�سرها 
املعممني.  بع�س  لها  جمعها  الواهية،  اأو  ال�سعيفة  اأو  املو�سوعة  الأحاديث 
والبع�س من هذه الأحاديث مثبت يف بع�س كتب ال�سنيني جمعه لها بع�س 

ا�سون: الكذابون. )م(. )1( اخَلرَّ

خال�سة الكتاب والغاية منه
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امل�سايخ من معممي ال�سنيني ويف الكتاب اأحاديث واأقوال مذكورة يف كتب 
ال�سيعة جمعها لها بع�س املعممني منهم، فاتفق الفريقان على ال�سالل رغبة 

يف دريهمات اأكلوها حراًما و�سحًتا.

          اأما ما يتعلق بالأحاديث املذكورة فنكل اأمر ما جاء عن طريق كتب ال�سيعة 
اإىل الأئمة املجتهدين. وكلهم نعتقد فيه العلم والإخال�س والدراية. واأما 
ما جاء عن طريق كتب ال�سنيني فَنِكُل اأمره اإىل املحدث الأكرب، والعالمة 
من  غريه  من  اأكرث  يعنيه  اأمر  فهذا  احل�سني«  الدين  بدر  »ال�سيخ  الأ�سهر 

علماء امل�سلمني ال�سنيني. ول بد اأنه فاعل، فيظهر قيمة هذه الأحاديث.

وقد  قبل.  امل�سلمني من  من  امل�سلمة  املراأة  بع�س من كتب يف  على  ها  )10(  َردُّ
ة  تنا - �ساحمها اهلل وغفر لها - بثمان وثالثني �سفحة من كتابها، رادَّ خ�سَّ
علينا بع�س ما كتبناه يف كتابنا »الإ�سالم روح املدنية، اأو الإ�سالم وكرومر« 
املطبوع لأول مرة قبل ع�سرين �سنة، )اأي �سنة 1908(. ومن قابل بني الرد 
واملردود يعلم اأنها كانت متحاملة علينا يف اأكرثه، ونا�سبة اإلينا اأقواًل لغرينا 
ا�ست�سهدنا بها ملنا�سبة وما �سدقت فيه، اأو �سدق فيه موؤلفو كتابها، فاإمنا هو 
ا، ويرونه باطاًل. واأكرث هذا مما يتعلق بحرية املراأة، فنحن نريد  راأي لنا نراه حقًّ
اأن تكون حريتها عادلة مقيدة مبا ينا�سب طبيعتها وما خلقت له، ومبا توؤهلها 
له تربيتها التي اكت�سبتها منذ الأمد الأبعد حتى �سارت غريزة من غرائزها 
بنف�سها  �سرت  منهما  التخل�س  حاولت  اإن  املتاأ�سلة،  اأخالقها  من  وخلًقا 
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واأمتها و�سنتعر�س لهذا البحث يف نظراتنا الآتية مبا يك�سف الغطاء عن وجه 
احلق، عند املقابلة بني عقلي الرجل واملراأة وغرائزهما.

            وقد ا�ست�سهدت بكالمنا يف موا�سع كثرية من كتابنا حيث راقها ال�ست�سهاد، 
باثَّة ذلك يف موا�سع كثرية من كتابها، ثم زعمت يف ردها علينا اأن كالمنا 
الذي ا�ست�سهدت به يناق�س ما ردت عليه. ومن يقراأ الكالمني يف نف�س 

ن وتدبر يعلم اأنها كانت ظاملة يف هذا احلكم اجلائر. كتابنا قراءة متعُّ

            وكتابنا »الإ�سالم روح املدنية« امل�سار اإليه، فيه بحث واٍف عن املراأة امل�سلمة 
ة الثانية يف م�سر 1926م. وما يتعلق بها. وقد طبع للَمرَّ

خال�سة الكتاب والغاية منه





القلم، ووقعت يف  لت كثرًيا، حتى �سطَّ بك  الآن�سة، قد هوَّ اأيتها  اأراك، 
الرئاء واخلداع واملكر واإكراه النا�س. وقعت يف هذه الأمور التي ن�سبتها اإىل بع�س 

امل�سلمني يف ال�سفحة الثامنة من كتابك، فقد نعيت عليهم بقولك:

النا�س فيه، ومياكرون اجلهلة  »كانوا وما زالوا يراوؤون يف الدين ويكرهون 
باأنواع التمويه م�ستمدين منهم قوة موؤذية باطلة لل�سيطرة على غريهم من امل�سلمني 
اأو ما زالوا يتو�سلون اإىل ال�سلطات العاملية مموهني لت�سغط العقل واحلرية ال�سخ�سية، 
وتكره النا�س على البقاء حتت كابو�سهم اأو �سيطرتهم خاملني جامدين اأو م�سريين 

باأقوالهم واآرائهم واأهوائهم كالأنعام...اإلخ«.

 - العاملية  بال�سلطات  لتو�سلهم  عليهم  النعي  من  قلمك  يجف  كاد  وما 
كما تزعمني - حتى راأيناك اأنت، اأيتها املهذبة الفا�سلة )يف �س 14( فما بعدها 
تتو�سلني بكل �سلطة �سرقية وغربية، وبخا�سة ال�سلطة املحتلة يف هذه الديار، لإنفاذ 
ما ترمني اإليه من اأمر. ولي�س ما تخلله كالمك من اأنك ل تعنني التدخل الفعلي 
يف الأمر، مبغٍن عنك فتياًل، ول بناٍف عنك التبعة فاأية �سلطة لل�سلطة حتى تزجيها 

النظرة الأوىل
يف ا�ستنجادها ال�سلطات
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يف هذا املاأزق احلرج؟ اذكري لنا و احًدا ممن جلاأ اإىل ال�سلطة املحتلة اأو احلكومة 
املحلية، لتقف حاجًزا دون رفع النقاب عن وجوه امل�سلمات.

لقد اأطلت كثرًيا يف هذا املو�سوع ال�سعري اخلطابي، حتى جعلت الأمر 
واقًعا، اأو كاأنه واقع، فخاطبت ال�سلطة بقولك:

»فاإذا رجعوا اإليك اأيتها ال�سلطة احلكيمة يف اأمر حتجيب الن�ساء امل�سلمات 
�سروط  ما هي  اأربعة: )1(  اأ�سئلة  ت�ساأليهم  اأن  راجيات منك  امل�سلمات  فالن�ساء 
اأعظم املعا�سي املنهي عنها  اأركان الإ�سالم؟ )3( ما هي  الإ�سالم؟ )2( ما هي 
بن�س من القراآن �سريح؟ وقد و�سع اهلل عليها عقوبات الرجم اأو احلد )4( ما هي 

اأ�سول الدين يف الإ�سالم؟ وهل فيها ن�س �سريح ب�سرت وجه املراأة؟«.

لقد اأطلُت، اأو اأطالوا، يف �سرح هذه الأ�سئلة اإطالة ل لزوم لها، حتى بلغت 
التي  النتيجة  فكانت  الكتاب،  ثماين �سفحات من  اململة  �سروحها  مع  الأ�سئلة 
�سرحت بها خدع ال�سلطة لتتدخل فيما ل يعنيها، لأنه اأمر اإ�سالمي حم�س، ترباأ 

ال�سلطة بنف�سها عن التدخل فيه.

اأثبتي العر�س، اأيتها الآن�سة، ثم انق�سي. اأثبتي تو�سل امل�سلمني اأو بع�سهم 
بال�سلطة ملنع من تريد رفع نقابها، ثم تو�سلي اإليها لل�سرب على يديه، فرمبا كان لك 
عذر يف ذلك، اأما ومل يكن من هذا الأمر �سيء فقد كنت تتوهمني؛ ك�ساحب 
جرة الع�سل الذي علقها فوق راأ�سه ثم ا�ستغرق يف اأحالمه، حتى كانت النتيجة، 
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فك�سرها!  اجلرة  فاأ�ساب  بع�ساه  اأي�ًسا  املوهوم  ولده  على  ل  هوَّ اأن  تعلمني،  كما 
وهكذا قد ك�سرت جرة اآمالك. ولكن مل ي�سل منها عليك الع�سل....!

ومل تكتفي اأيتها الآن�سة مبا ذكرته يف كتابك من ال�ستنجاد، حتى زدت 
الأمر �سغًثا على اإبالة)1( بالر�سالة التي رفعتها اإىل فخامة املندوب ال�سامي يف هذه 
نا�سبة  امل�سلمني،  علماء  من  والآخرين  الأولني  �سامتة  �ساخبة،  م�ستنجدة  الديار 
اإليهم كل جهل ورئاء و�سوء نية، طالبة اإليه التدخل يف �سوؤون امل�سلمني اخلا�سة، 
ليتم للدولة املنتدبة النتدابان ال�سيا�سي والديني. واإين اأكتفي من ر�سالتك هذه 
ا ونفاًقا وتزلًفا بهذه اجلمل التي ختمتها بها قلت -  الطويلة العري�سة اململوءة �سمًّ
املفو�سية  اإىل مقام  اأنا ذا رافعة ن�سخة من كتابي هذا  اآمالك: »وها  ل حقق اهلل 
ال�سامية راجية اأن ت�سملوه بنظركم العايل. ومن اأوىل من ممثل اأم املدنية واحلرية 
والنور مبد اليد القوية لإنقاذ املراأة، امل�ست�سعفة امل�سلمة من الوهدة)2(  املظلمة التي 
األقيت فيها خالًفا ملقت�سى كتاب اهلل و�سنة نبيه وحكم العقل وقواعد الجتماع، 
اأ�سباب اخلري والرقي، وحماية احلريات،  لتاأييد  املتجددين يف الإ�سالم  ومبظاهرة 
وتعميم ال�سالح، وتهذيب الأخالق، وتوثيق عرى الأخوة والتاآلف وامل�ساواة بني 
النا�س. اإمنا مبثل هذا تقتطف ويقتطف العامل املتمدن الثمرات املنتظرة الطيبة من 
اأخدم  وجود فرن�سا بني ظهرانينا منتدبة علينا. واإين معتقدة اأين مبثل ما كتبت 

ة على اأخرى كانت قبلها. )م(. غًثا على اإبالة: َبِليَّ )1(  �سِ
)2(  َوْهَدة: حفرة. )م(.
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ل مهمة الدولة املنتدبة يف الإ�سالح  اأمتي وبالدي وبنات جن�سي اأنفع خدمة واأ�سهِّ
اأي�ًسا ع�سر ن�سخ اأخرى من كتابي ع�سى  اإليه. وقد رفعت  الذي تنويه وانتدبت 
اإىل من تريد من املقامات واجلمعيات يف فرن�سا  اأن تر�سلها  العليا ترى  املفو�سية 

ا لإخواننا امل�سلمني هناك ورغبة يف اخلري لهم«. وم�ستعمراتها حبًّ

اأفال يرى القارئ الكرمي �سوء النية يف ر�سالة الآن�سة ظاهًرا ولو رجع اإىل 
جريدة  الر�سالة  ن�سرت  وقد  اأعجب.  هو  ما  فيها  لراأى  بحذافريها  هذه  ر�سالتها 
هذه  من  اأيار  رابع  ثم يف  �سنة 1928  ني�سان  من  ع�سر  الثاين  احلال« يف  »ل�سان 
ال�سنة ن�سرتها بن�سها الإفرن�سي جريدة »الأوريان« الإفرن�سية فما لالآن�سة ت�ستنجد 
املندوب ال�سامي واحلكومة الإفرن�سية للتدخل يف �سوؤون امل�سلمني اخلا�سة بهم؟ 
فاإن زعمت اأنها م�سيبة يف عملها فاإنها، ورب الكعبة، )م�سيبة( ولكن على الأمة 

الإ�سالمية.

لرنجع اإىل مو�سوع ا�ستنجادك ال�سلطات الذي ت�سمنه كتابك »ال�سفور 
واحلجاب« اإنه لظلم، ورب الكعبة، اأن تقويل يف )�س 21(: 

»اإنه لظلم األيم، ول يخفى عليك اأيتها ال�سلطة، اأن يجعلنا القانون اأحراًرا 
ويجعلنا اهلل و�سرعه اأحراًرا، ثم يجروؤ بع�س من اأع�سائك املحليني اأو من اأع�ساء 
املجتمع على خرق القانون لتقييد حرية امل�سلمات يف املدن كرًها وا�ستبداًدا، اتباًعا 
اأخواتهن غري امل�سلمات يف املدن والقرى، واأخواتهن  اأن حرية  للهوى، يف حني 

امل�سلمات يف القرى، م�سونة بالقانون من كل تعر�س...اإلخ اإلخ«.
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اأيتها الآن�سة، اإن طالب ال�سفور من امل�سلمات  ما هذا الكالم ال�سعري، 
يف هذه الديار عدد معلوم الأ�سماء. ومن يتقيدن باحلجاب فاإمنا قيدتهن به العادة 
املتاأ�سلة، ولي�س هناك ما يقيد حرية امل�سلمات غريها األ ترين اأنك �سافرة واأن هناك 
كرًها  حمجبات  اأنهن  تظنني  وهل  لهن؟  اأو  لك  تعر�س  فمن  ال�سافرات؟  بع�س 

وا�ستبداًدا تبًعا للهوى اجلائر كما تزعمني؟ اإن ظننت ذلك فاإن بع�س الظن اأثم.

بالبيوتات الإ�سالمية قليل  اأن اختالطك  اأيتها الآن�سة،  نعلمه  اإن الذي 
ا، فال ميكنك، واحلالة هذه، الطالع على احلقيقة. جدًّ

اإن املراأة امل�سلمة قد اعتادت النقاب فهي تنفر من هتكه نفرة ال�سحيح 
العادة  خرق  اإن  واملدفع؟  ال�سيف  بقوة  تهتكيه  اأن  تريدين  فهل  الأجرب.  من 
تك. فما  اأيتها الآن�سة، فهّوين عليك، وخففي من حدَّ ا،  امل�ستحكمة �سعب جدًّ

هكذا يا �سعد ُتوَرد الإبل.

اأراك رجعت، اأيتها الآن�سة اإىل حكم العقل يف قولك »�س22«:

ا لها رئي�س اأو  ا وكل امراأة منَّ »يا اأيتها ال�سلطات العاملية، اإن كل عيلة منَّ
قيم، ولي�س احلكم الجتماعي اإل لذلك الرئي�س اأو لذلك القيم، اإذا راأى اخلري 
يف ال�سفور اتبعه، واإذا راأى اخلري يف احلجاب اتبعه. واإل انقلب الأمر فو�سى. اإن 
حرية كل فرد حمدودة بحدود حرية غريه. فال يجوز لأحد اأن يتجاوز حدود غريه. 

ومن جتاوز فالقانون يرجعه اإىل حده«.
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فلم  وفعلت.  ففعل  �سافرة،  تخرجي  اأن  َقيُِّمك  راأى  وقد  احلق.  هو  هذا 
�سافرة كل هذه  واأنت  عليك  وقد م�سى  اأحد.  يعار�سك يف ذلك  يعار�سه ومل 
مبا تكرهني؟  تعر�س لك  فاعتدت هذه احلال. فمن  �سافرة  ن�ساأت  رمبا  بل  املدة. 
واإن راأى غري اأبيك راأيه فمن مينعه؟ ومن يقف يف وجهه؟ فاأي معنى ل�ستن�سار 
تخرجي  اأن  عليك  القيم  راأى  اإن  والأر�سني؟  وال�سموات  والقوانني  ال�سلطات 
واإن  هذا،  اأبيك  راأي  يرون  ل  قلياًل  نفًرا  اإّل  القيمني  فاإن  راأيه،  َفَراَقك  �سافرة، 
امل�سلمات، اإل قلياًل، ل يرين راأيك. حتى اأن من يرى من القيمني رفع النقاب 
ل يرى كثري من ن�سائهم راأي رجالهم، فاأي �سلطة ت�ستطيع اإجبار من ل يرى هذا 
يف  تتدخل  اأن  ال�سلطات  حقوق  من  اأن  اأترين  به؟  والعمل  ارتئائه  على  الراأي 
�سوؤون النا�س اخلا�سة وعاداتهم اإن مل يكن منها خرق للنظام، وامتهان حلرمات 
القوانني، ومفا�سد ظاهرة؟ األ ترين اأنها ل تتعر�س للحرية ال�سخ�سية وهي ترى باأم 
العني ما يلحق ال�سكريين والفجار واملقامرين ونحوهم من الأ�سرار املح�سو�سة؟ 

اأترينها ترتك لهوؤلء حرياتهم، وتتعر�س حلرية امل�سلمات فتمزق ُنُقَبُهّن بالقوة؟

فقد  الكتاب،  هذا  لك  كتبوا  من  على  وا�سخطي  الغرور،  عنك  فدعي 
رموك يف تيار ل تقوين على مقاومته.

وقد زعمت يف )�س22(:

دعاة  على  فيجب  احلجاب،  دعاة  على  يعتدون  ل  ال�سفور  دعاة  »اإن 
احلجاب اأن ل يعتدوا على دعاة ال�سفور«.
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ال�سلطات  بتحري�سك  فاح�ًسا  اعتداء  عليهم  اعتديت  اأنك  ترين  اأفال 
منهم  وتنتقم   - بزعمك   - والرحمة  العدل  �سيف  لَت�ُسّل  ن�سائهم  وعلى  عليهم 
)اأي يف  والحتقار  والمتهان  الذل  قف�س  امل�سجونة يف  املظلومة  امل�سلمة  للمراأة 
اأيتها الآن�سة بكالمك هذا كما جاء يف املثل العربي: »رمتني  النقاب(. فكنت 
بدائها وان�سلت« اأو كما يقول املثل العامي: »�سربني وبكى، ف�سبقني وا�ستكى«.

كان هذا الباب مغلًقا، فقام دعاة ال�سفور يدعون اإىل ك�سف النقاب بالتي 
هي اأقبح، ل بالتي هي اأح�سن، وها هي كتاباتهم يف اجلرائد ومطاعنهم يف دعاة 

النقاب قد اأ�سمت الآذان.

مالنا وملن كتب يف املو�سوع بحق اأو بغري حق، خمل�ًسا اأو غري خمل�س. ها 
اأنت يا هذه قد مالأت كتابك بكل �سمج من اللفظ وقبيح من املعنى، واأغلظت 
واملماكرين  واملخادعني  واملرائني  باجلامدين  فنعتهم  يحتمل،  ل  اإغالًظا  الكالم 
من  ذلك  غري  اإىل  والرجعيني،  واملدل�سني  والد�سا�سني  واجلاهلني  واملموهني 
من  كثرية  موا�سع  يف  الب�سعة  الأو�ساف  هذه  تكررت  وقد  القبيحة  ال�سفات 
األ تعدين هذا كله اعتداء على دعاة احلجاب، وهم الأكرثية العظمى  كتابك، 
َلة  هِّ جُمَ واملف�سرين  العلماء  على  ناعية  فيك  مبلء  �سرخت  ولقد  امل�سلمني  من 
اأنهم مل يفهموا كالم اهلل واأنك وحدك قد فهمت  اآراءهم، زاعمة  َهة  اإياهم ُم�َسفِّ
معاين الآيات البينات و�ستعلمني اأنك حرفت معنى القراآن الكرمي، واأنك جتهلني 

اأ�ساليب اللغة، وجتهلني كل �سيء حتى طريقة البحث يف كتب اللغة.
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ولقد ن�سبت نف�سك وكيلة عامة عن الن�ساء امل�سلمات ومل توكلك منهن 
واحدة يف حني اأنك نعيت على الرجل امل�سلم هذا الدعاء لأنه مل توكله واحدة 

منهن. فقد قلت يف )�س 12(:

يوكلك،  اإن اهلل جل جالله مل  الوكالة عنا،  يا منتحل  امل�سيطر  اأيها  »يا 
اأين لك   مل يوكلك، والقانون مل يوكلك، ونحن مل نوكلك، فمن  ور�سوله 

هذه الوكالة؟«.

ثم قلت يف )�س 17(:

»فاإذا رجعوا اإليك اأيتها ال�سلطة احلكيمة )تعني احلكومة املنتدبة وغريها 
من ال�سلطات املحلية( يف اأمر حتجيب الن�ساء فالن�ساء امل�سلمات راجيات منك اأن 

ت�ساأليهم اأربعة اأ�سئلة«)وقد ذكرنا هذه الأ�سئلة قباًل(.

ال�سلطة  يرجون من  امل�سلمات  الن�ساء  اأن  الآن�سة  اأيتها  اأين علمت،  من 
َلك منهن؟ وكم  ذلك؟ اأمعك توكيل منهن بهذا؟ فاإن كان الأمر كذلك فمن وكَّ
َلك؟ اإن وكلك اأحد منهن )وما ذلك بواقع( فاإمنا يباح لك اأن تتكلمي  عدد من وكَّ
بل�سان من عهدت اإليك بالوكالة عنها. ول يباح لك اأن تتكلمي بل�سان الن�ساء 
ولي�س على  يوكلنك.  فاإنهن مل  الوكالة عنهن  تنتحلي  اأن  ول  عامة،  امل�سلمات 
راأيك من امل�سلمات اإل عدد حمدود منهن معروف الأ�سماء. فلك ولهن �ساأنكن 

فدعي الوكالة عن الن�ساء امل�سلمات يا منتحلة الوكالة عنهن.



مل يكف الآن�سة »نظرية زين الدين« اأو من األَّفوا كتابها، اأن اغتنمت فر�سة 
واأخذت  �سافل،  بكل خلق  وت�سفها  ت�ستمها  فقامت  امل�سلمة،  املراأة  عن  الدفاع 
حت�س احلكومة على التدخل يف �ساأن نقابها، بل زادت على ذلك د�سائ�س وا�سحة 

وَمَعاّر اأحلقتها بالإ�سالم با�سم الدفاع عنه. فقد قالت يف )�س 31(:

اأي  الدينية  الأ�سا�سية  الأمور  الإ�سالم مذاهب عدة خمتلفة يف  »اإن يف 
اختالف«.

ُتْظِهر  به تفريق الأمة وت�سويرها يف �سور  يراد  اأم هو د�سٌّ  اأهذا �سحيح، 
اأن املذاهب الإ�سالمية، كل واحد منها دين قائم بنف�سه ل يرتبط اأحدها بالآخر، 

لأنها خمتلفة يف الأمور الأ�سا�سية الدينية اأي اختالف.

اأحدهم عن الآخر يف  امل�سلمني على اختالف مذاهبهم ل يختلف  اإن 
اأمر من اأمور الدين الأ�سا�سية الأ�سلية التي يرتكز عليها الإ�سالم. واإمنا اخلالف 
يف اأمور فرعية م�ستنبطة من الكتاب وال�سنة اأو غريهما من الأ�سول التي ي�ستند 

النظرة الثانية
يف د�سائ�س الكتاب
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اإليها امل�سلمون وذلك راجع اإىل اختالف الفهم. ومتى كان النا�س متفقني فهًما؟ 
اأما الأ�سول وهي �سهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا عبده ور�سوله واإقامة ال�سالة 
واإيتاء الزكاة و�سوم رم�سان واحلج على امل�ستطيع واتباع �سحيح الأخالق والنفرة 
من فا�سدها والإميان بكل ما ت�سمنه كتاب اهلل، فلم يختلف اأحد منهم يف ذلك، 

ففرقي اأيتها الآن�سة بني فروع الدين ولواحقه واأ�سا�سه، تكوين من املهتدين.

معهم  ي�سركوا  ومل  القوانني  بو�سع  ا�ستبدوا  اأن  الرجال  على  نقمت  ثم 
ي�سمل  عام  هو  اأم  ال�سرقيني،  مع�سر  بنا  خا�س  الأمر  هذا  اأن  ترين  فهل  املراأة. 
�سن  يف  ال�سرتاك  حق  ُتْعَط  مل  الغربية  املراأة  كانت  فاإذا  كله؟  املتمدن  العامل 
تنقمني  فهل  واآدابها  وتربيتها  وعلمها  بعقلها  ت�سيدين  التي  املراأة  وهي  الأنظمة، 
اليوم  وهم  وقوانينهم.  نظمهم  و�سع  معهم يف  ي�سركوها  اأنهم مل  ال�سرقيني  على 

ة بالقذة)1(.  يتبعون الغربيني حذوك الُقذَّ

ما حرم  بع�س  لأنه حلل  امل�سلم  الرجل  على  �سعواء  ثم حملت حملة 
اهلل، وحرم بع�س ما اأحله اهلل، وذكرت من ذلك اأ�سياء بع�سها مما ي�سني ال�سريعة 
لو ثبت اأنه منها. َفَطَعْنِت الإ�سالم من حيث اإنك اأردت الن�سال عنه وهذا اأمر 

مق�سود ملن د�س هذه املطاعن ال�سريحة يف كتابك هذا. 

ة: ُي�سرب مثاًل لل�سيئني ي�ستويان ول يتفاوتان. )م(. ة بالُقذَّ )1(  حذو الُقذَّ
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منها م�ساألة ال�سور والتماثيل، وهي مل حترم يف ال�سريعة اإل لأنها كانت 
رمًزا على الآلهة التي كان يعبدها النا�س. فقطعت ال�سريعة هذا الُعْرف وحديث 
لل�سيدة  الر�سول  قال  ملا  اأنه  ترين  األ  حترميها.  من  املراد  على  دليل  اأبلغ  القرام 
وال�سور  و�سائد،  وجعلته  فقطعته  هتكته  ال�سور«  اإىل  اأنظر  اأن  اآنف  »اإين  عائ�سة: 
مل تزل ظاهرة بارزة للعني. فقد اأنف اأن ينظر اإىل ال�سور مرفوعة م�سدرة، والنا�س 
اإمنا جاء ملحو الوثنية  بالوثنية واجلاهلية، لأن فيها عادة وثنية، والدين  قريبو عهد 
وانتزاعها من النفو�س. ولهذا املعنى كان قد نهى عن زيارة القبور يف بادئ الأمر، 
ثم اأباحها لعلمه اأن الف�ساد بزيارتها قد انقطعت مادته. ولكنه اأبقاها حمرمة على 
اراتها؛ لأن العلة بالن�سبة اإليهن كانت مل تزل باقية، وهي ل تزال  الن�ساء ولعن زوَّ
باقية حتى يومنا هذا؛ لأن �سعورهن يدعوهن اإىل التاأثر والبكاء وغريهما مما يوؤثر يف 
عواطفهن الرقيقة فال يوؤمن عليهن اأن ياأتني ما ينايف ال�سريعة من البكاء والعويل 

والندب، ول مبا ينايف مزاجهن مما ي�سر ب�سحتهن واأخالقهن.

ومنها زعمك اأن اهلل اأباح ال�سرتقاق. اأما الرجل فقد حرمه يف قوانينه، 
وو�سع العقاب على بائع الأرقاء والإماء و�ساريهم...اإلخ.

الدين ممن  التهمة على  د�س هذه  تقبلي  اأن  الآن�سة  اأيتها  عليك،  حرام 
الفقهاء  قاله  لو اطلعت على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله وما  ا.  د�سها يف كتابك د�سًّ
املدنية«  روح  »الإ�سالم  كتابي  اإىل  رجعت  لو  بل  البحث  هذا  موؤونة  لكفيتني 
وقراأت »باب الرق يف الإ�سالم« لعلمت اأن الإ�سالم من مبادئه حمو الرق، لذلك 
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و�سع لال�سرتقاق �سروًطا �سيقة متهد ال�سبيل اإىل اإبطاله �سيًئا ف�سيًئا، ولعلمت اأن 
قد  �سروطه  نف�سه، لأن  بطل من  قد  ولكنه  تبًعا لأهوائه.  الرق  يبطل  الرجل مل 
فقدت كلها. فهل تدرين اأن الرق ل يكون اإل يف حرب �سرعية يق�سد بها الدفاع 
مل  فاإن  هوى  كل  عن  جمرًدا  احلق  ون�سرة  اهلل  كلمة  واإعالء  الوطن  حوزة  عن 
تكن احلرب كذلك فال ا�سرتقاق فيها فالرق باملعنى ال�سرعي قد بطل منذ العهد 
الأول لالإ�سالم، يوم كان امل�سلمون يقاتلون للغاية التي ذكرناها. اأما ما حدث بعد 
ذلك، وما كان يفعل من اختطاف النا�س من ديارهم، وما يفعله اليوم بع�س من 
ل خالف لهم فلي�س من الرق يف �سيء. وهذا هو الذي اأبطله الرجل لأنه خمالف 
ملا جاء يف دين اهلل واأما الرق باملعنى الأول فهو قد بطل من نف�سه من زمان طويل 
اأن يطلق الأرقاء  اأو وكيله احلق �سرًعا  ِلَفْقد �سروطه. ومع ذلك فقد كان لالإمام 
من اأ�سر رقهم ويرجعهم اإىل قومهم. فالإ�سالم اأول من نادى باإبطال الرق وحث 
على اإبطاله وعلى اإعتاق الأرقاء يف موا�سع من كتابه و�سنة ر�سوله. فارجعي اإىل 
كتابنا »الإ�سالم روح املدنية« ففيه ف�سول �سافية يف هذا املو�سوع موؤيدة بالآيات 
والأحاديث وكالم الأئمة فاإن قلت: اإن ال�سرتقاق كان قبل مدة، فنقول لك: 
وهو موجود حتى الآن ولكنه رق همجي خمالف للدين، خمالف للحق. ولهذا 

اأقر منعه امل�سلمون، واأم�سته اخلالفة العثمانية يف حينه.

اأباح �سرب املتهم بال�سرقة وتعذيبه ما مل يظهر  ومنها زعمك اأن الدين 
العظم حتى يقر. ففي اأيَّة اآية اأم يف اأي حديث �سحيح هذه الإباحة؟
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يحلونه  الذين  من  فاأنت  الفقهاء،  كالم  بع�س  يف  ذلك  راأيت  قلت  اإن 
عاًما ويحرمونه عاًما. فقد راأيتك ت�سنني الغارة على الفقه والفقهاء، ول تريدين 
فهل كالم  اأو حديث �سحيح.  اآية  اإىل  م�ستنًدا  ور�سوله  اإل هلل  يكون احلكم  اأن 
بع�س الفقهاء الذي مل ي�ستند اإىل دليل �سحيح حجة على الإ�سالم؟ وهل يليق 
ب�سماحة الإ�سالم الذي تزعمني الدفاع عنه اأن ي�سن �سرب املتهم بال�سرقة حتى 
يقر، وهو القائل: ادروؤوا احلدود بال�سبهات؟ اإن هذا لظلم مبني، ولكن من اأَّلفوا 

َلِك كتابك اأرادوا اأن يد�سوا على الإ�سالم يف مقام الذود عنه غفر اهلل لهم.

ومما نقمته على الرجل يف خمالفته اأمر الدين »اإنه حلق حليته واأبقى على 
ا يلزق بال�سفة«. �ساربيه يف حني اأن الدين اأمره باإرخاء حليته وجز �ساربيه جزًّ

الآن�سة  اأيتها  اأي�ًسا،  النا�س  الكثري من  ا�ستغنى عنهما  ال�ساربان فقد  اأما 
بطرتك  وا�ستغلي  و�سواربنا،  انَا  حِلَ دعي  و�ساربيه  الرجل  وحلية  فمالك  اأنت  اأما 
و�سالفيك و�سعرك املق�سو�س، الدين اأرفع من اأن يهتم ملثل هذا ال�سف�ساف من 
الأمور. فاإمنا هو اأمر راجع اإىل العادة. وقد كانت العادة عند العرب اأن يرخوا حلاهم 
وُيْحُفوا �سواربهم، كما هي العادة عند اأهل البادية منهم، وعند قليل من �سكان 
الإن�سان على تركها  يعاقب  التي  الواجبات  اللحية من  احلوا�سر. ولذا مل تكن 
انَا و�سواربنا، وا�ستغلي  عند كثري من الأئمة، لأنها اأمر راجع اإىل العادة. فدعي حِلَ
مبا ينفع املراأة نفًعا �سحيًحا، و ا�سعي وراء تهذيبها وتعليمها وتخليقها بالأخالق 
الفا�سلة التي تعلي �ساأنها، وترفع منزلتها، وَتُبّث روح الدين احلق يف نف�سها. وذري 
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�ستم الرجل والإزراء عليه والغ�ّس من كرامته و�سلبه كل ف�سيلة، كما فعلت يف 
هات)1( امل�سحكات املبكيات. َّ كتابك هذا، الذي ح�سوته باأمثال هذه الرتُّ

ثم قلت بعد ذلك:

التي  املح�سو�سة  اأعمالك  من  ما ذكرت  الرجل  �سيدي  يا  »ذكرت لك 
للمراأة خمالفة لأ�سول  تذكر  فهل  اأ�سوله  الدين، وخالفت  اأحكام  فيها  خرقت 

الدين واحدة؟«.

هذا حتدٍّ غريب اأيتها الآن�سة. نعم اإين اأذكر لك اأ�سياء:

اأمر، حتى  بالرجال يف كل  وت�سبهها  منها خروجها عما خلقت لأجله، 
ما كان منه حمرًما �سرًعا وعقاًل: كاخلمر واملي�سر والختالط املعيب يف املالهي 

واملراق�س.

على  وا�سحة  ها  وَعْر�سُ اهلل،  بها  ياأذن  مل  بزينة  واأخذها  تربُّجها  ومنها 
غري حمارمها وهذا اأمر ل يحتاج اإىل اإي�ساح فهو يف نف�سه وا�سح. ومنها اإ�سرافها 

وتبذيرها يف اأمر ملب�سها وغريه.

ا جعله كراأ�س الرجل، وق�ست �سعورها  ومنها اأنها َجّزت �سعر راأ�سها جزًّ
اأبقاها امراأة. وقد نهيت املراأة بالن�س اأن ترتجل، كما  ا مل يجعلها رجاًل ول  ق�سًّ

هات: الأباطيل. )م(. َّ )1( الرتُّ
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وابن  والن�سائي  والرتمذي  داود  واأبو  البخاري  فقد روى  يتاأنث.  اأن  الرجل  ُنِهَي 
ماجة والطرباين عن ابن عبا�س قال: »لعن ر�سول اهلل  املت�سبهني من الرجال 
ر�سول  »لعن  للبخاري:  رواية  بالرجال« ويف  الن�ساء  واملت�سبهات من  بالن�ساء 
اهلل  املخنثني)1( من الرجال واملرتجالت من الن�ساء« ويف حديث للطرباين: 
»اأربعة لعنوا يف الدنيا والآخرة« وذكر منهم رجاًل جعله اهلل ذكًرا فاأنث نف�سه وت�سبه 
بالن�ساء، وامراأة جعلها اهلل اأنثى فتذكرت وت�سبهت بالرجال. ويف الباب اأحاديث 

كثرية.

ونرى اأن الأمر اليوم �سائر اإىل الوراء فاملراأة تريد اأن تكون رجاًل نا�سية اأنها 
امراأة، والرجل يعمل عمل امراأة ويت�سبه بها يف اأنوثتها، نا�سًيا اأنه رجل. و�سرنى، 
اإن دامت احلال، الن�ساء قوامات على الرجال؛ يلزمنهم العناية ب�سوؤون الدار وتربية 
الأولد، كما هو اجلاري يف بع�س البالد املتوح�سة. ورمبا عَدْدت، اأيتها الآن�سة ومن 

ا ومتدنًا. على �ساكلتك، ذلك حقًّ

حاجة  لغري  الأحيان  من  كثري  يف  دارها،  يف  القرار)2(  تركت  اأنها  ومنها 
متنقلة من �سوق اإىل اأخرى، ومن ملهى اإىل اآخر، وقد اأمرها اهلل يف كل �سرائعه 
اأن تقر يف بيتها للقيام ب�سوؤونه والعناية باأمور الأ�سرة وتربية الأولد. واأباح لها بعد 
اأن تتم واجباتها املنزلية اأن تخرج من بيتها لطلب علم ينفعها يف دينها ودنياها، 

املخنث بفتح النون امل�سددة وك�سرها: من فيه انخناث، وهو التك�سر والتثني، كما تفعله الن�ساء.  )1(
)2(  القرار: البقاء وال�ستقرار. )م(.
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اأو لزيارة اأهلها واأقاربها و�سديقاتها، اأو للتنزه بعيدة عن اأماكن الريب مع زوجها 
اأو مع �سديقات لها معروفات  اأو غريهم من حمارمها،  ابنها  اأو  اأبيها  اأو  اأخيها  اأو 
اأماكن  للتنزه يف  بيتها  اأن ترتك  اأما  الطيبة  والأخالق  والدين  والأدب  باحل�سمة 
ال�سبهة، واجللو�س يف موا�سع الريبة، والتجول يف الأ�سواق وارتياد املخازن حلاجة 
اأمر  القول لهذا ومتازح ذاك وتب�س)1( يف وجه ذلك، فهذا  اأو لغري حاجة، وتلني 
مل ياأذن به اهلل، ول ير�ساه من عنده اأدنى ذرة من �سرف النف�س، كما ل تر�سى 
به حرة توؤمن باهلل واليوم الآخر، اأو عندها من كرمي اخللق ما يرباأ بها اأن ترد هذه 
املوارد. وقد قال احل�سن الب�سري، ونعم ما قال: »اأتدعون ن�ساءكم ُيزاِحمن الُعُلوج 

يف الأ�سواق؟ قبَّح اهلل من ل يغار«.

نث ڃ    اآية  تف�سري  موؤلفو كتابك يف  اأو زعمه  ما زعمته  اأن  و�ستعلمني 
ڃ  ڃمث ]الأحزاب/ 33[ من اأنها ل تدل على �سرورة لزوم املراأة بيتها، 
�ستعلمني اأن ذلك زعم فا�سد يدل على اأحد �سيئني: اإما �سوء فهم من ف�سر لك 

هذه الآية، واإما جهله باللغة واأ�ساليبها ومكارم الدين واأخالقه.

ا بالإ�سالم، فقد جاء يف ر�سالة  ولي�س الأمر باأن تالزم املراأة دارها خا�سًّ
متعقالت  يكن  باأن  الن�ساء؛  عن  كالم  مو�سوع  يف  »تيط�س«)2(   اإىل  »بول�س« 
»ثيموثاو�س«:  خماطًبا  وقال  لرجالهن.  خا�سعات  �ساحلات  بيوتهن  مالزمات 

)1(  تبش: تضحك عند اللقاء. )م(.
)2( تيط�س: هو اأحد الذين �ساعدوا بول�س ر�سول امل�سيح عليه ال�سالم على ن�سر الكتاب.
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»ل�ست اآذن للمراأة اأن تتعلم ول تت�سلط على الرجل، تكون يف �سكون دائم لأن 
اآدم ُجِبل اأوًل ثم حواء«.

فاإن قلت: لي�س كل الن�ساء يفعل ما ذكرت، وبخا�سة امل�سلمات منهن 
بهذه  الكرمية  والأخالق  الدين  على  دين من خرجت  اأهل كل  من  تفعله  واإمنا 
الأعمال ال�سائنة املخالفة لالآداب والدين. اإن قلت ذلك نَقل: لي�س كل الرجال 

يفعل ما ن�سبته اإليهم جميًعا واإمنا يفعل ذلك من رقَّ دينه، وف�سدت اأخالقه.

مه�سومة  مظلومة،  امل�سلمة  املراأة  اأن  موؤلفيه  زعم  الكتاب  د�سائ�س  ومن 
احلقوق، حمجوبة عن النور والهواء، حمبو�سة يف ظلمات البيوت. وقد اأطلت يف 
باأن املراأة امل�سلمة رقيقة يجار  هذا املعنى يف موا�سع من كتابك، حتى حكمت 
عليها، اأو حيوان اأعجم يتخذ للقنية، اإىل غري ذلك من الألفاظ ال�سمجة القبيحة 

التي تق�سعر منها اجللود.

اأ�سحيح، اأيتها الآن�سة، ما تقولني؟ هذا برهان وا�سح على اأنك ل تعرفني 
العائلة الإ�سالمية، واأنك مل متتزجي بها، واأنك مل تعريف عنها �سيًئا.

وكذلك ل يعرفك اأحد من العائالت الإ�سالمية املعروفة ومل تدر اأنك 
موجودة واحدة من الن�ساء امل�سلمات. فحكمك اإمنا هو حكم جائر ت�سرتين وراءه 
َحت با�ستنجادك ال�سلطة طالبة اإليها التدخل يف اأمر لي�س من �ساأنها،  د�سي�سة َو�سُ
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حتى ين�ساأ من ذلك ما يرغب فيه الد�سا�سون من فتح باب للخالف بني الأهلني 
وال�سلطة املنتدبة ي�ستفيد منه الكامنون وراء الأكمة.

اإن املراأة امل�سلمة �سعيدة يف حياتها لأنها تعمل عمل امراأة، فتعنى برتتيب 
منزلها وتربية اأولدها و�سعادة نف�سها وزوجها، وتراقب حركات اخلوادم بنف�سها، فال 
تدعهن يت�سرفن يف �سوؤون الدار وتربية الأولد كما �سئن و�ساءت اأهواوؤهن، فاإذا 
مالت نف�سها اإىل ترويحها خرجت يف ح�سمة واأدب يحوطها اخللق الطيب والرتبية 
الفا�سلة، متاأدبة يف م�سيتها، غا�سة من طرفها، غري مبدية زينتها، ول متك�سرة يف 
خطواتها، ول لفتة اإليها اأنظار الف�ساق من الرجال وغري الف�ساق منهم اأي�ًسا، ول 
عربة بفئة قليلة خرجت على الأخالق والآداب الدينية، واأكرث هذه الفئة القليلة 

ممن يتطلنب حرية غري م�سروعة ل تنطبق على دين ول خلق طيب.

واإن ما قدمنا من و�سف املراأة ال�ساحلة يف �سخ�س املراأة امل�سلمة هو �ساأن 
كل امراأة تربت تربية فا�سلة م�ستمدة من روح الدين احلق م�سلمة كانت اأو غري 

م�سلمة.



تقول الآن�سة »نظرية زين الدين« يف موا�سع من كتابها اأّن الوجه والكفني 
قد اأباح الإ�سالم ك�سفهما، واإمنا حرمه اأكرث الفقهاء، جموًدا منهم وخداًعا ورئاء 

وتديًنا بارًدا، اإىل غري ذلك من �سمج اللفظ وقبيح الكالم.

نحن ل ننكر، ول ي�ستطيع اأحد اأن ينكر، اأن الإ�سالم اأباح ك�سف الوجه 
والكفني )الوجه والكفني فقط، ل ال�ساعدين ول العنق ول غريهما، كما تريد 
ح�سرة الآن�سة( وذلك مقيد باأمن الفتنة، وباأن ل يجر وراءه ك�سف ال�ساعدين اأو 
غريهما مما حرم ك�سفه ال�سرع والعقل ال�سليم والأخالق الكرمية، فاإن كان �سيء 
من ذلك كان حمظوًرا بحكم قاعدة »درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح« تلك 
القواعد  فكانت من  الأمم كلها،  بل  الأمة  عليها  اأجمعت  التي  الذهبية  القاعدة 

التي ل ُتَرّد.

اأجل، اإنه اأباح ك�سفهما بال�سرط املذكور املفهوم من قواعد الدين العامة 
عليها  ت�سيطر  ول  الهوى.  يخدعها  ل  التي  ال�سليمة  العقول  عليها  اأقرت  التي 
اأوجب ذلك  اأنه  اأباح ك�سفهما فهل معنى الإباحة  اإذا  اأنه  النفو�س الأّمارة على 

النظرة الثالثة

يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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اإيجابًا، اأو اأنه على الأقل جعله من املندوبات املرغب فيها. غاية الأمر اأنه جعله 
مباًحا، من �ساء فعله، ومن �ساء تركه اإذ ل يخفى عليك، اأيتها الآن�سة، اأن املباح ما 

كان فعله وتركه �سواء، فال يثاب الإن�سان على فعله، ول يعاقب على تركه.

ومن القواعد ال�سرعية والنظامية والعقلية املجمع عليها اأن املباح اإمنا يباح 
حيث ل �سرر ول �سرار يف فعله ول يف تركه. وقد يندب املرء اإىل عمله ندبًا، وقد 
اأن يرتكه، وقد يجب عليه تركه. كل  اأن يعمله. وقد ي�ستح�سن منه  يجب عليه 
م قد يجب على  ذلك بح�سب ما يكون عنه من منفعة اأو م�سرة. حتى اأن املَُحرَّ
الإن�سان فعله، وهو حمرم حترميًا: كاأكل امليتة والدم وحلم اخلنزير وما اأُِهلَّ به لغري 
غري  الهالك  على  امل�سرف  امل�سطر  ياأكلها  األ  ذلك  وغري  َية  دِّ واملرَُتَ واملنخنقة  اهلل 
باغ)1( ول عاد)2(. وكالعط�سان امل�سرف على اخلطر ي�سرب من اخلمر ما يك�سر به 
حدة العط�س غري باغ ول عاد، اإن مل يجد ماء بعد البحث عنه وكالتداوي باخلمر، 
اإن مل يقم غريها مقامها، وخ�سي ال�سرر، بعد حكم الطبيب العدل الذي يغلب 
عليه النظر اإىل املنفعة ل اإىل الهوى األ ترين اأن احلكومات قد حتظر على ال�سعب 

بع�س املباحات قانونًا اإذا راأت امل�سلحة تق�سي بحظرها؟

ها اأنت يا هذه قد حكمت يف )�س242( اأن ك�سف الوجه مباح اأحيانًا، 
وماأثور اأحيانًا، وواجب اأحيانًا اأخرى، لكنك زعمت اأنه ما حرم قط يف حني من 

)1( اأي غري طالب له راغب فيه لذاته وملذاته.
)2( أي غري متجاوز يف أكله قدر الضرورة اليت تسد رمقه.
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ومندوبًا  مباًحا  يكون  ما  فاإن  الأخري.  حكمك  يف  ال�سواب  فاأخطاأت  الأحيان. 
وواجًبا بح�سب ال�سرورة واحلاجة يكون حمرًما بح�سبهما اأي�ًسا. األ ترين اأنه يجب 
حكم  اإن  ال�سم�س،  اأو  الهواء  اأو  الربد  لأذى  دفًعا  وجهها  تغطي  اأن  املراأة  على 
الطبيب باأن ك�سفه ي�سرها؟ األ ترين اأنه يجب عليها اأن ت�سرته اإن كان من ورائه 
افتتان )ولو يف حالت خا�سة( اأو كان ك�سفه يجر وراءه ك�سف غريه مما ل يجوز 
�سرًعا ك�سفه؟ األ ترين اأنه اإن كان من وراء ذلك اإطالق األ�سنة ال�سفهاء - وكثري 
ما ُهْم-  بذكر املحا�سن والتاأوهات، واإطالق النظر اخلبيث يف الأ�سواق واملخازن 
اأن  يعلم،  واأنت تعلمني، وغريك  النقاب؟  الواجب �سدل  واملجتمعات، كان من 
هذه املخزيات قد �ساعت وذاعت حتى طعنت الف�سيلة يف �سميمها اللهم اإنهم 

ليعلمون.

اإن الفقهاء قد نظروا اإىل اأمر النقاب بعني الأخالق الفا�سلة، بعني حفظ 
املراأة وحرا�ستها من اأخالق هوؤلء ال�سفهاء ونظراتهم واأل�سنتهم. فقالوا م�ستندين 
الفتنة، وحيث  توؤمن  النقاب حيث ل  �سدل  بوجوب  املفا�سد«  »درء  قاعدة  اإىل 
يكون رفعه داعًيا اإىل مف�سدة اأو مقدمة لك�سف غريه مما ل يجوز �سرًعا ول عقاًل، 
وما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، كما ل يخفى عليك وعلى من األفوا كتابك، 
والكفني  الوجه  اإىل  النظر  اأن  على  اتفقوا  قد  الفقهاء  ولكن  بذيلك.  م�سترتين 
جائز عند اأمن الفتنة واملعاملة وحتمل ال�سهادة. ولي�س ما اأفتوا به هوى ول جموًدا 
بارًدا كما زعمت؛ بل كان قطًعا لعرق اخلبث والنظر الفا�سد، واإبعاًدا  ول تديًنا 

النظرة الثالثة - يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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للنفو�س ال�سعيفة من موارد ال�سالل، وقد زاد الويل يف هذا الزمان الذي نزعت 
فيه النفو�س اإىل الإباحية، ومالت النا�س اإىل ا�ستحالل كل اأمر يف �سبيل ال�سهوات 
الباطلة فاحلاجة اليوم اأ�سد، تخفيًفا ل�سرور الفا�سدين، وحفًظا للمراأة امل�سلمة اأن 
الت�سدق  الآن�سة،  اأيتها  فدعي عنك  الفا�سقني.  واأل�سنة  اخلاطئني،  نظرات  تنالها 
بالنف�س املر�سية والإباء و�سرف النف�س وغري ذلك من الكالم ال�سعري. فالأمر 

وا�سح للعيان، ل يحتاج اإىل برهان.

نحن  نقل:  امل�سلمات؟  غري  من  ال�سافرات  هوؤلء  بال  فما  قلت:  اإن 
ال�سادرة عن  اخلائنة  النظرات  اإليهن  ينظر  من  نحتقر  ولكننا  لُُّهن.  وجُنِ نحرتمهن 
نف�سه الفا�سقة، وكثري ما هم الذين ي�سدر عنهم ما ل تر�ساه امراأة توؤمن باهلل واليوم 
الآخر، اأو امراأة متعلمة متهذبة راقية ذات اأخالق فا�سلة من التاأوهات والتنهدات 
والأنفا�س املحرقات، ال�سادرات عن قلب اأحرقه اجلوى، ولعب به الهوى، وتيَّمه 
َلْدُن)1(  القوام وح�سن الهندام، والوجوه النا�سرة، وال�سدور ال�سافرة، وال�سواعد 
فكانت  )الف�ساتني(  عنها  ق�سرت  التي  وال�سوق  املك�سوفة،  والأع�ساء  البارزة، 
فاإمنا  نظروا  واإن  اأب�سارهم،  من  يغ�سون  الذين  هم  ما  وقليل  للمتح�سرين  ح�سرة 
قليل،  ب�سنعه.  يعجب  ت�سبيح من  اخلالق  م�سبحني  املطلق،  اجلمال  اإىل  ينظرون 
اللوامة.  النف�س  ويطيعون  الأمارة  النف�س،  يع�سون  الذين  اأولئك  الآن�سة،  اأيتها 
اأفرتيدين اأن يكون كل النا�س مالئكة اأطهاًرا، اأو اأنبياء اأبراًرا؟ هذا ما ل يكون. اإن 

)1( َلْدن: لني. )م(.
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اأكرث النا�س ل يرجعهم عن غيهم)1(، ول يردعهم عن �ساللهم، ول يحول دون 
�سيئاتهم و�سرورهم، اإل القوة القاهرة.

على  ُته  َمَلِكيَّ َتَغلَّبت  فمن  وامللك  احليوان  طبيعتا  فيهم  نا�س،  النا�س 
َته التحق باحليوان  حيوانيته التحق بامللكوت الأعلى، ومن غلبت حيوانيته َمَلِكيَّ
اأن  الآن�سة،  اأيتها  اأكتمك  ول  اإن�سانًا.  كان  امللكتان  فيه  ت�ساوت  ومن  الأعجم، 
الق�سم الأول اأندر من الكربيت الأحمر، واإمنا يكون ذلك يف الأنبياء ومن ت�سبه 
بهم من اأتقياء ال�سوفية والرهبان والراهبات، وقليل ممن ذكرنا قد ت�سبه بهم ت�سبًها 
�سحيًحا. والق�سم الثاين هو اأكرث النا�س، كما ل يخفى على ذي ب�سرية، وهوؤلء 
اإىل  منهم  احليوان  اإىل  اأقرب  لأنهم  والق�سا�س؛  والزجر  بال�سدة  اإل  ُيْقَمُعون  ل 
اأمة ع�سرين يف املئة، نقول  الثالث ل يعادل جمموعه يف كل  الإن�سان. والق�سم 
هذا ونحن نح�سن الظن، فكيف تطلبني املحال وتتغنني بالعفاف والإباء والنجدة 
واملروءة وغري ذلك مما تريدين اأن ت�ستهوي به الألباب عن طريق اخلطابة، وزخرف 
اأكرثت  فقد  الد�سم.  يف  ال�سم  وبث  اخلطاب،  وتزويق  الكالم،  وترقي�س  القول، 
اأن  وزعمت  الأمارة،  والنف�س  املر�سية،  والنف�س  الأكرب،  اجلهاد  اإعالن  ذكر  من 
جبًنا  تريدينه  الذي  الإطالق  املراأة  اإطالقه حرية  عن  امل�سلم  الرجل  اإحجام  يف 
اأمر  فيه  نني  ُتَهوِّ كالم  بعد   )145 )�س  يف  قلت  فقد  عزميته  يف  وخوًرا  نف�سه  يف 
الختالط: »وهل تخافون يا �سادتي خوًرا يف نفو�سكم ومروءتكم واإبائكم واآدابكم 

)1(  غيِّهم: �ساللهم. )م(.

النظرة الثالثة - يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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اإىل هذا احلد فنجتنب مثل هذه الجتماعات ال�سريفة، ونحن ندعي اأننا اأ�سرف 
  النا�س؟ وعلى هذا الفرتا�س، األ يح�سن بكم اأن تعلنوا وفًقا لأمر ر�سول اهلل

اجلهاد الأكرب �سد النف�س الأمارة بال�سوء لن�سرة النف�س املر�سية عليها؟«.

لهان  الأمارة  نف�سه  على  جهاده  الإن�سان  اأعلن  لو  الآن�سة،  اأيتها  اأجل، 
كل �سيء، وانت�سرت النف�س املر�سية على النف�س الأمارة فكان من وراء ذلك 
ال�سعادة كل ال�سعادة. اإنك تطلبني للرجل اأن يكون ملًكا فا�ساًل كما نطلب نحن 
للمراأة ذلك، فهل اإىل ما تطلبني ونطلب من �سبيل؟ وهل يف الإمكان، ولو بعد 
مئات ال�سنني، اأن ي�سري خم�سون يف املئة من كل اأمة مالئكة يف اأخالقهم اأو اأنبياء 
يف �سمائلهم، اأو �سوفية منزهني، اأو رهبانًا مطهرين، اأو راهبات مقد�سات؟ متى بلغ 
عدد املالئكة من النا�س هذا العدد فقط، بل متى بلغ عددهم ن�سفه رفعنا لواءك، 
العلم، وام�سوا هاتفني: »عا�ست  ان�سووا حتت هذا  للنا�س  وكنا يف جندك، وقلنا 

نظرية زين الدين«.

راأيت عليهم  واإن  يزالوا حيوانات،  نا�ًسا، وكثري منهم مل  يزالون  النا�س ل 
مظاهر املدنية، لأنهم ل يعرفون من اأمر هذه احلياة اإل ما يعرفه احليوان الأعجم، يف 
كل اأمة ويف كل قطر، فال يهمهم اإل �سهواتهم الدنيئة، وجلب املنفعة لأنف�سهم فقط، 
اأ�سقطي احلكومات. واأبطلي القّوامني على الرجال والن�ساء تري عجًبا من الفو�سى 

نث  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ومنكًرا من ال�سطراب 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋمث  ]البقرة/ 251[، 
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ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   نثٹ  
ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

ڍمث  ]احلج/ 40[ �سدق اهلل العظيم.

اأ�سلحي هذا املجتمع الفا�سد، وهذبي الرجل واملراأة تهذيًبا �سحيًحا 
ا، ثم ادعي اإىل ما تدعني اإليه، ي�سمع كالمك العقالء،  يجعلهما �ساحلني حقًّ
اأبلج، والباطل جللج  اإذ ذاك اأنك خمل�سة فيما تقولني فاحلق  لأنهم يعلمون 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے    ھ   ھ     نث  ال�سالل:   اإل  احلق  بعد  وماذا 
ڭمث ]الرعد/ 11[.

* * * * *
النقاب،  اأمر  يف  ال�سرعي  احلكم  بيان  على  الآن�سة  اأيتها  اقت�سرت،  لو 
ن�ساء  عليه  كانت  ما  على  �سغرياتهن  تربية  اإىل  وامل�سلمات  امل�سلمني  ودعوت 
هذه  على  يعذرك  من  لك  لكان  ذلك،  األفة  على  ين�ساأن  حتى  الأول،  ال�سدر 
الطفرة  هذه  اإىل  الدعوة  اأما  الوقت.  طول  نه  ُيَكوِّ رمبا  اأمر  اإىل  ولدعوت  الدعوة، 
فاأمر لي�س من العقل ول من احلكمة، ول من امل�سلحة يف �سيء. واإمنا هو خرق 
يف الراأي يدعو اإىل خرق العادات املاألوفة املبنية على وجهة نظر خلقي، ويحمل 
املراأة امل�سلمة على الغرق يف تيار مل ت�ستعد له، ولي�ست البيئة اخللقية احلا�سرة 

م�ساعدة عليه.

* * * * *
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الوجه  اأن  على  كلهم  وامل�سلمون  واملف�سرون  الفقهاء  اأجمع  فقد  وبعد 
والكفني يباح ك�سفها ب�سرطه، وزاد بع�س العلماء القدمني للفقريات والعامالت 
اأما الآن�سة »نظرية زين الدين« فلم تر�س القت�سار على هذا احلد، فاأدخلت فيما 
اإن  اأي�ًسا غريها  يباح ك�سفه )بال �سرط ول قيد( العنق وال�ساعدين. ثم اأدخلت 
جرت العادة على ك�سفه. فجعلت ما يباح ك�سفه تابًعا للعادة، ل مق�سوًدا لذاته، 
من  موا�سع  عدة  تكرر يف  قد  فهذا  وال�ساعدين  العنق  ك�سف  بجواز  اإفتاوؤها  اأما 
كتابها �سريًحا. واأما جعلها ما يجوز ك�سفه تابًعا للعادة فقد قالت يف )�س 227( 

من كتابها:

»اإن اهلل جّل علمه وتعالت حكمته مل يح�سر يف اآياته الأع�ساء التي تظهر 
من املراأة، ومل يبني اإىل اأي حد من الأع�ساء يجب على الن�ساء اأن يدنني عليهن 
من جالبيبهن ليعرفن من الإماء، تارًكا حتديد ذلك للزمان والعقل ال�سليم واجِلِبلَّة 

والعادة وال�سرورة«.

يا هذه، اإن اهلل تعاىل اإِْن مل يبني هذه الأع�ساء تف�سياًل فقد بينها اإجماًل 
حديث  يف  كما  فقط  والكفان  الوجه  اأنها  اإىل  واأر�سدت  ال�سنة،  اأو�سحتها  وقد 
عامة،  هداية  هو  اإمنا  والقراآن  الأمة،  ذلك  على  فدرجت  بكر.  اأبي  بنت  اأ�سماء 
وقد ترك تف�سيل كثري من الأحكام العملية اإىل اإر�ساد الر�سول   األ ترين اأن 
ال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، مل تف�سل اأحكامها يف القراآن تف�سياًل، وهي من 
والعملية.  القولية  ال�سنة  بينتها  واإمنا  م�سلم؟  يعرفه كل  الذي  املكان  الأهمية يف 



5353

فكذلك ما يجوز للمراأة ك�سفه من الأع�ساء قد ذكر جمماًل فبينت ال�سنة اأمره، 
فدرج امل�سلمون على ما كانت عليه احلال يف زمانه ، حتى اإذا راأى اأهل املدن 
منهم، حيث جنم قرن الف�ساد والف�سوق والع�سيان �سرورة النقاب �سدله ن�ساوؤهم، 

دفًعا لأذى نظرات الف�ساق وقطًعا لأل�سنة املاردين على ال�سالل.

اأما ترك حتديد ذلك للزمان، فاأنت ترين غري امل�سلمات اإىل اأي حد و�سلن 
من ك�سف الأع�ساء؟ يف حني اأن ذلك حمظور عليهن ديًنا.

واأما العقل ال�سليم فال يتيح اأن تك�سف املراأة غري وجهها وكفيها ب�سرط 
اأن ل يوؤدي ذلك اإىل ك�سف غريها. واأنت ترين اأن الت�ساهل بك�سفها قد اأدى اإىل 

الت�ساهل بك�سف غريها، كما هو م�ساهد باأم العني.

واأما اجِلِبلَّة فجبلة من توؤمن باهلل واليوم الآخر تاأبى عليها اأن تك�سف �سيًئا 
ترين،  واأنت  اأهله  وت�سرفني  ت�سرفينه  الذي  الزمان  والكفني يف هذا  الوجه  حتى 
املروءة  الدين و�سعف  وقلة احلياء ورقة  والفجور  الف�سق  فيه من  ما  وغريك يرى 

واتباع ال�سهوات، وغري ذلك من املنكرات اخلفيات والوا�سحات.

ال�سوء  نظرات  يدفع عنهن  الذي  النقاب  ن�ساوؤنا  اعتاد  فقد  العادة،  واأما 
ومقالة الفا�سقني. فاأي �ساأن لك فيهن، وهن ل ير�سني ما تدعيهن اإليه. فاإن كان 
اأيتها  فدعي،  �ساءت.  ما  فلتفعل  ال�سفور  يف  ترغب  من  الن�ساء  من  راأيك  على 
اأما  اإليه.  تدعون  عما  را�سيات  غري  فاإنهن  امل�سلمات،  واأن�سارك،  اأنت  الآن�سة 

النظرة الثالثة - يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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ن�سمع  والأقدام. ومل  والأكف  الوجوه  تعودن ك�سف  فقد  والبدويات  القرويات 
فقيًها واحًدا اأنكر عليهن ذلك.

ر بقدرها. ولي�س اإىل ما تدعني اإليه �سرورة. واإمنا هي  واأما ال�سرورة َفُتَقدَّ
وتربيتها  خلقها  عليها  ياأباه  ميدان  يف  امل�سلمة  باملراأة  ج  الزَّ بها  يراد  منكرة  دعوة 

ودينها وجبلتها وعاداتها. ول �سرورة ت�سهل عليها ما تريدين.

وقالت يف )�س 218(

»اإن هذه الأع�ساء )تريد الوجه والكفني والقدمني( اأقل ما يلزم ظهوره 
من املراأة، ويو�سع يف الظهور بح�سب ال�سرورة والعادة«.

اأما ال�سرورة فقد �سلمنا بها؛ كالطبيب العدل الكرمي الأخالق، مثاًل وهي 
تقدر بقدرها. واأما العادة فهل �سر الأمة اإل العادات ال�سيئات. فاإن جرت العادة 

بك�سف غري ذلك فهل يباح للم�سلمة اأن ُتقدم عليه، اأيتها الآن�سة؟

اأباح  اهلل  لأن  والكفني  الوجه  ك�سف  اإىل  ترجع  اأن  امل�سلمة  اإىل  طلبت 
ثم  وال�ساعدين.  العنق  ك�سف  اإىل  فدعوتها  ذلك  يف  تو�سعت  ثم  ك�سفهما. 
واأنت  العادة على ك�سفه،  مما جتري  اإىل ك�سف غريها  تو�سعت يف ذلك فدعوتها 
تعلمني اأن العادة قد جرت بك�سف الأع�ساد والأكتاف والظهور وال�سدور و�سيء 
من النهود و�سيء من الأفخاذ. األ �ساء ما حتكمني. اأنت تبيحني هذا كله، كله مع 
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اأن م�ستندك يف جواز ك�سف الوجه والكفني حديث اأ�سماء بنت اأبي بكر الدال 
باأجلى بيان على اأنه ل يجوز ك�سف �سيء اإل الوجه والكفني واحلديث هو: »عن 
عائ�سة اأن اأ�سماء بنت اأبي بكر دخلت على ر�سول اهلل  وعليها ثياب رقاق، 
ُلح اأن  فاأعر�س عنها ر�سول اهلل  وقال: يا اأ�سماء اإذا بلغت املراأة املحي�س مل َي�سْ
ُيرى منها اإل هذا وهذا، واأ�سار اإىل وجهه وكفيه« رواه اأبو داود، وقال: هذا مر�سل 
خالد ابن دريك، و هو مل يدرك عائ�سة. فاحلديث �سريح يف اأنه ل يجوز ك�سف 
غري الوجه والكفني وبعبارة اأو�سح؛ ل يجوز للمراأة اإظهار ع�سو لغري حمرم اإل ما 
العنق والأذنني وال�سعر وال�ساعد والقدمني  يباح ك�سف  تظهره يف �سالتها، فال 

ول غريها مما تبيح ك�سفه الآن�سة »نظرية زين الدين« وتهون اأمره على امل�سلمات.

* * * * *
اأجمع اللغويون والفقهاء واملف�سرون وامل�سلمون والنا�س اأجمعون على اأن 
روؤو�س  واأن حدها من  ال�سغار  الأولد  اإن�سان حتى  يفهمه كل  ما  بالكف  املراد 
الأ�سابع اإىل مبداأ ال�ساعد اأما الآن�سة »نظرية زين الدين« وموؤلفو كتابها فيفهمون 

اأن ال�ساعد هو من الكف، ولذلك اأباحوا ك�سفه.

بارك اهلل يف علمهم - جاءهم هذا  الفهم؟   اأين جاءهم هذا  لننظر من 
الفهم العجيب الغريب من اأنهم ظنوا اأن الكوع هو املرفق ومل يدروا اأنه مو�سل 
الذراع والكف. فاإن كنت مل ت�سدق اأيها القارئ ما اأقول فهذا كالمهم الفائق يف 

معناه الرائق، )يف �س 237(.

النظرة الثالثة - يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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»ول بد يل من املالحظة اأن الكف يف اللغة هي اليد اإىل الكوع. يقال: 
مد كفه لي�ساأله. وقيل: �سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن واأما قولهم: 
كف خم�سب )تعني خم�سبة، لأن الكف موؤنثة( فعلى معنى �ساعد خم�سب ويف 

جممع البحرين: حد الكف الكوع«.

اأ�سدقت اأنها ظنت اأن الكوع هو املرفق)1( كما يفهم العوام؟ فزعمت اأن 
ال�ساعد داخل يف حد الكف. ومع ذلك فهي تزعم اأنها اأعلم الولني والآخرين 
من العلماء والفقهاء واملف�سرين، واأن هوؤلء جاهلون جامدون وما كانوا يف تف�سري 
اآيات اهلل اإلَّ خمطئني ول ريب اأن كالمنا هذا موجه اإىل موؤلفي الكتاب اجلاهلني، 
اأجمعني.. لأنهم »ل يعرفون  الذين ل يفرقون بني الكوع واملرفق. غفر اهلل لهم 

كوعهم من بوعهم« كما يقول املثل العامي.

* * * * *
فهمت الآن�سة من قول بع�س العلماء: اأن ال�سوار مما ا�ْسُتْثِني من الزينة واأنه ُيباح 
اإظهاره. فهمت من ذلك اأنه يباح ك�سف ال�ساعد، حيث قالت )�س 224(: »ومبا 
اأن ال�سوار مما يظهر فال�ساعد ل ي�سرت«. بارك اهلل فيها. فهل مو�سع ال�سوار ال�ساعد 
اأيتها الآن�سة؟ اأم مو�سعه يف مكان ي�ستمل على ال�ساعد والكف حيث يلتقيان؟ 
واإن جاز ك�سف هذا املو�سع القليل من ال�ساعد فهل يجوز ك�سف ال�ساعد كله 

كما تريدين؟
* * * * *

)1(  املرفق هو منتهى ال�ساعد حيث يبتدئ الع�سد.
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وهو  �سعبة  بن  املغرية  عن  والن�سائي  الرتمذي  رواه  من حديث  فهمت 
اأنه حني خطب امراأة قال له ر�سول اهلل : اأنظرتها؟ قال: ل. قال: »انظر اليها 
اإليها  بالنظر  اإياه  اأَْمَره  اأن  احلديث  هذا  فهمت من  بينكما«  يوؤدم  اأن  اأحرى  فانه 
»فلو  قالت )�س 239(:  مطلًقا.  الوجه جائز  اأن ك�سف  على  دليل  النكاح  قبل 
كان الوجه عورة و�سفوره حمرًما اأكان من املمكن اأن ياأمر ر�سول اهلل  الرجل 
بالنظر اإىل املراأة قبل النكاح؟« نقول: قد اأجمع الفقهاء على اأن نظر الرجل اإىل 
من يريد الزواج بها جائز، بل مطلوب �سرًعا لهذا احلديث وحلديث رواه اأحمد يف 
م�سنده والطرباين يف الكبري عن اأبي حميد ال�ساعدي ، وهو »اإذا خطب اأحدكم 
املراأة فال جناح عليه اأن ينظر اإليها، اإذا كان اإمنا ينظر اإليها خلطبته، واإن كانت ل 
تعلم«، وحلديث رواه اأحمد يف م�سنده واحلاكم يف م�ستدركه والبيهقي يف �سننه 
عن حممد بن م�سلمة، وهو »اإذا األقى اهلل يف قلب امرئ خطبة امراأة فال باأ�س اأن 

ينظر اإليها«.

واإذا اأردنا البحث يف هذه الأحاديث يتجلى لنا اأن الإباحة خا�سة باأمر 
اأن رجاًل  اإذ ل يعقل  اأن ال�سفور مل يكن موجوًدا،  الزواج ل عامة، ويدلنا على 
يخطب امراأة �سافرة من ن�ساء �سافرات، ثم هو ل يراها ول يتحققها. واإمنا يدل على 
اأنها كانت منتقبة من ن�ساء منتقبات. اأو هو، على الأقل، يدل على اأن الختالط 
مل يكن لأنه غري جائز، واأنهم كانوا يغ�سون من اأب�سارهم فال يحققون النظر يف 
الن�ساء لأنه حمرم. لهذا اأمره الر�سول بالنظر اإليها قبل عقد النكاح، م�سرًيا اإىل 

النظرة الثالثة - يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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اأن النظر لأجل النكاح جائز. هذا ما يفهم من احلديث فهًما ل مواربة فيه. وهذا 
ما يفهم من حديث الرتمذي والن�سائي وغريهما. ولكن موؤلفي كتاب »ال�سفور 
واحلجاب« ل يفهمون وحديث اأبي داود: »املُْحِرمة ل تنتقب ول تلب�س القفازين« 
دليل وا�سح على اأن النقاب كان يف زمنه  واإن مل يكن هذا احلديث دلياًل 

على وجوبه. واإمنا يدل على نهي املحرمة باحلج عن �سرت وجهها وكفيها.



النقاب  اأن  يزعمون  الذين  النا�س  هوؤلء  من  حجة  اأ�سعف  راأيت  ما 
اأكرب �سبب حلرمان املراأة من الرتقي والتهذب والتعلم. ونرى اليوم هذه الآن�سة 
قد زادت على باطل هوؤلء القوم، فقد حكمت حكًما جائًرا )كما يف ال�سفحة 
162 من كتاب ال�سفور واحلجاب(: »اإن املراأة املنتقبة ل تنجب ول تن�سئ اأولًدا 
حب�سوها وقيدوها و�سيقوا عليها وحرموها احلرية والنور. وكيف تنجب، اأو كيف 
حت�سن تربية اأولدها ومل تكن ابنة اأم منجبة؟ اإن اأمها كانت مثلها خاملة منتقبة، 
اأن  وندر  اهلل.  وخلق  الطبيعة  اأثر  فهي  فينا  جنابة من جنب  اأما  م�ستعبدة  خمدرة، 

يكون لالأم فيها يد«.

هذا كالم الآن�سة »نظرية زين الدين« اأو كالم من لفقوا لها هذا الباطل 
من القول. وكاأنها بقولها: »اأما جنابة من جنب فينا اإىل اإلخ« تريد اأن حت�سر نف�سها يف 
زمرة هوؤلء النجباء والنجيبات، لأن اأمها منتقبة اأي�ًسا. اإذ رمبا يعرت�س اأحد على 
هذه الآن�سة مدعًيا اأنها جنيبة مع اأن اأمها ممن ي�سدلن النقاب، فاأتت بهذه احلجة 
الواهية. وما اأظن اأحًدا يعرتف لها بالنجابة، فهي فتاة �ساذجة عادية تعلمت تعلًما 

النظرة الرابعة
يف اأن النقاب ل مينع ترقي املراأة
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الفتيات  من  اأترابها  من  واإن  الفتيات.  من  يح�سنه كثري  مما  �سيًئا  يعدو  ناق�ًسا ل 
ا وذكاًء وعقاًل واأثًرا �ساحًلا يف الأمة. واإن �ساءت  امل�سلمات من يفوقها علًما ورقيًّ
ا تخترب فيه معهن ليظهر احلق من الباطل،  فنحن م�ستعدون لأن نعقد جمل�ًسا علميًّ
م�ستوى  اإىل  يرفعها  نقابها مل  اأبيها  رفع  اأن  ذاك  اإذ  فيت�سح  ال�سمني  من  والغث 
واآثارهن  واأخالقهن  بعلمهن  الأمة  تفتخر  اللواتي  املنتقبات،  الفتيات  من  كثري 

ال�ساحلات.

وهي، ب�سلبها اأن يكون يف الأمة الإ�سالمية جنيبات لأن اأمهاتن مل يكن 
اإجناب لأن  فيها  اأن يكون  اأي�ًسا  الأمة  اأنهن منتقبات، قد �سلبت  ب�سبب  جنيبات 
اأمهاتهن منتقبات اأي�ًسا، وذلك ظاهر يف قولها: »ويجب اأن نعرف اأن روح الأمة 
وروح الرقي هو الأم. وهي ل تنجب ول تن�سئ اأولًدا حب�سوها وقيدوها و�سيقوا 
لأن  جنباء،  غري  اإًذا  وامل�سلمات  فامل�سلمون  اإلخ«  والنور..  احلرية  وحرموها  عليها 
اأمهاتهم غري جنيبات ب�سبب النقاب. فهم على راأيها حيوانات اأذكياء. ومن جنب 
منهم فاإمنا جنابته �ساذة، اأو فلتة من فلتات الطبيعة، بارك اهلل، اأيتها الآن�سة يف عقلك 
وجنابتك وذكائك. فاأنت فلتة من الطبيعة رمتنا بها الأقدار، لت�ستمنا وتغ�س منا، 

وت�سلبنا كل علم وتربية واأدب وجتعلنا نرعى مع الَهَمل)1(.

نقابها  اأن ترفع  الفتاة  بالعلم والرقي؟ هل يحجر على  اأية عالقة للنقاب 
بيوًتا  املدار�س  األي�ست  علومها؟  تتلقى  وهي  نقابها  ت�سدل  هل  مدر�ستها؟  يف 

)1(  الَهَمل: الإبل بال راٍع. )م(.
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هذه  وما  املغالطات؟  هذه  فما  بيوتهن؟  يف  يكن  كما  فيها  يكن  للفتيات  ثانية 
ال�سف�سطات؟ اأَلأَنها ت�سدل نقابها على وجهها يف طريقها اإىل املدر�سة غادية، ويف 
البيت رائحة يحكم عليها هذا احلكم اجلائر؟ ماذا ت�ستفيد من علم  اإىل  �سبيلها 
واأدب يف الطريق؟ وماذا يف الطريق اأيتها الآن�سة. من علوم من�سورة واآيات اآداب 
الف�سيلة  ويفت يف ع�سد  الأخالق،  وجه  ي�سوه  مما  كثري  اإل  فيها  م�سطورة؟ هل 
وي�سرف وجوه الفتيات وال�سيدات اإىل ما يجب �سرفها عنه؟ فكيف تزعمني اأن 

النقاب ل ينجب؟ واأن املنتقبة خاملة جامدة جاهلة، فاأنى ت�ستطيع اأن تنجب؟

لقد جنيت على امل�سلمني وامل�سلمات، و�سوهت بهذا الباطل وجه احلق. 
ا�ستعر�سي، يا هذه، امل�سلمني وامل�سلمات، وكلهم قد ولدتهم ن�ساء منتقبات، فهل 

ا وغرية ووطنية؟ هم اأقل من غريهم ذكاًء وفطنة واأخالًقا وعلًما ورقيًّ

اإنك تريدين اأن حتمي املراأة امل�سلمة وتدافعي عنها بالطعن فيها ويف اأبنائها 
وبناتها وو�سفهم بكل منق�سة ورذيلة.

اأمنا،  حب�سنا  اأننا  من  كتابك،  موؤلفو  زعمه  اأو  زعمت،  ما  �سحيح  هل 
وقيدناها، و�سيقنا عليها وحرمناها النور، وا�ستعبدناها. لذلك مل تكن جنيبة، فلم 
تلد جنيًبا؟ غفر اهلل لك... يا ن�سرية املراأة امل�سلمة ب�ستمها ون�سبتها اإىل كل منق�سة، 

ون�سبة كل منق�سة اإليها، وهي من كل ذلك براء.

النظرة الرابعة - يف اأن النقاب ل مينع ترقي املراأة
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كان  اأن  بعد  دام�س،  فيه يف ظالم  زمان طويل كان  ال�سرق  م�سى على 
م�سدر النور واملدنية. ثم نه�س يف منت�سف القرن املا�سي، بعد اأن �سعر باحلاجة 
على  حمافًظا  واملدنية،  العلم  معارج  يف  ف�سيًئا  �سيًئا  يرتقى  واأخذ  النهو�س،  اإىل 
اإذا  املراأة. حتى  نه�سة  الرجل  نهو�س  الفا�سلة. وقد �سبق  واآدابه  القومية  اأخالقه 
اأيقن اأن نهو�سه منفرًدا ل يبلغه الغاية التي يتوخاها عمل على ترقية املراأة بتعليمها 
وتربيتها فاأخذت جتاريه يف هذا امل�سمار ح�سب ا�ستعدادها واأهليتها، وهي ل تزال 
�سائرة بقدم ثابتة غري اأنها ل تنفك تعرف من نف�سها اأنها امراأة واأنها ل تتمكن يوًما 
اأن ت�ستفيد من علمها وترقيها ا�ستفادة  اأن تكون رجاًل. لذلك انح�سر همها يف 
حقيقية فوجهت عنايتها اإىل منزلها واأولدها فكانت ربة البيت و�سيدة العائلة ومل 
َيُحْل)1(  نقاب امل�سلمة دون بلوغها هذه الغاية الطّيبة، لأن النقاب ل ت�سعه على 

وجهها اإل يف الطريق، اأو يف ح�سرة الأجانب.

اأعداءه  واإن  والإجناب  والرقي  بالعلم  ارتباط  اأدنى  له  لي�س  فالنقاب 
وراء  من  يرجون  اإنهم  هذا.  من  اأبعد  اإىل  يرمي  اأكرثهم  اأن  غري  ذلك،  ليعلمون 
متزيقه اأن يكون �سبًبا لالختالط املحرم عقاًل و�سرًعا، واأن ي�سهل للمراأة امل�سلمة 
اأن تخرج من دارها متى �ساءت واأَيّن �ساءت، �سواء اأكان خلروجها �سرورة ومنفعة 
�سحيحتان اأم مل يكن. وهذا وا�سح يف كل �سفحة من �سفحات كتاب »ال�سفور 

واحلجاب« الذي اجتمع على تاأليفه امل�ستاأجرون واملتطوعون والد�سا�سون.

)1(  َيُحْل: مينع. )م(.
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ولي�ست  بال�سريفة،  لي�ست  هوؤلء،  بها  يقوم  التي  النقاب،  رفع  فكرة 
بالطاهرة ولي�ست باخلال�سة من ال�سوائب. لذلك نرى الطعن يف الإ�سالم يف مقام 
اإىل احلق، واحلط من مقام  امل�سلمني بحجة دعوتهم  الدفاع عنه، وت�سويه �سمعة 
�سبيل  وثلبها كل ف�سيلة، يف  نقي�سة  والنعي عليها وو�سفها بكل  امل�سلمة،  املراأة 
املوؤلفني  اأولئك  �سنيع  لها، وكل ذلك من  والتوجع  عليها  والبكاء  لها،  الرحمة 
الد�سا�سني. ولي�س لهذه الآن�سة يد فيه اإل الر�سا عنه. ورمبا مل يكن لأبيها جرة 
قلم، اإل ال�سكوت على هذا الباطل، والإغ�ساء على هذا الفرتاء. ويغلب على 
الظن اأنها واأباها مل يتنبها لهذه الد�سائ�س ومل ي�سعرا بهذه اخلبائث. فاإن زعما غري 
ذلك فقد ا�سرتكا يف هذا الإفك. وغم�سا اأيديهما يف دماء املظلومني واملظلومات 
ثا اأقالمهما يف اختالق الباطل على دين الإ�سالم.  من امل�سلمني وامل�سلمات، ولوَّ
وما نظنهما ير�سيان ذلك لأن الكتاب، كما يظهر ملن اأنعم النظر فيه، لي�س عليه 
م�سحة من ح�سن النية، واإمنا هو قليل من الد�سم يف كثري من ال�سم، لذلك اأدعو 
كل من يعروه ريب فيما اأقول اإىل قراءته والإمعان يف ق�ساياه واأ�ساليبه اخلداعة، 

ليت�سح له كل ما اأقول.

اأجل، لي�س النقاب مق�سوًدا لذاته، واإمنا هو و�سيلة ملا بعده. لأن التهاون 
تريد ك�سف  الآن�سة  )وح�سرة  والكفني  الوجه  اإىل ك�سف غري  يدعو  الأمر  بهذا 
العنق وال�ساعدين اأي�ًسا وكذا غريها اإن جرت العادة على ك�سفه، كما �سرحت 

بذلك يف كتابها(.
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فاإن زعمت اأن القت�سار على الوجه والكفني، وهما ما يجوز ك�سفه �سرًعا، 
اأمر متي�سر، فنقول لك: اإن هذا اأمر داٍع اإىل ما ذكرنا واإن ك�سف الوجه واليدين 
جائز �سرًعا اإن اأُمنت الفتنة، ومل يجرَّ وراءه مف�سدة، والفتنة غري ماأمونة، ملا ن�ساهده 
من اأعمال الف�ساق الكثري عددهم متى راأوا امراأة راقهم جمالها وفتنتهم زينتها. 
وُهنَّ  والكفني،  الوجه  غري  بك�سف  ال�سافرات  اأكرث  لت�ساهل  م�ساهدة  واملف�سدة 
فال  ونحوها.  وال�سدور  وال�سواعد  والعنق  الراأ�س  بتغطية  �سريعتهن  ماأمورات يف 
يجوز لنا، وقد راأينا ما راأينا، اأن نطّر�س)1( على اآثار غرينا، ومن راأى العربة يف غريه 
فليعترب. واأول الغيث قطر ومعظم النار من م�ست�سغر ال�سرر. واخلمار من الكاأ�س 
الأوىل واحلرب اأولها الكالم، فال يريد امل�سلمون اأن ي�سيبهم ما اأ�ساب غريهم من 

اأبناء الوطن وهم له كارهون.

الت�ساهل،  هذا  امل�سلمني  غري  من  ت�ساهلوا  من  اأن  الآن�سة،  اأيتها  اأََترْين، 
عليها  لغا�سبون  اإنهم  الكعبة  ورب  امل�ستنكرة؟  احلالة  هذه  عن  اليوم  را�سون 
قد  اأنهم  غري  للحق.  وغ�سًبا  نف�س  وعزة  ونخوة  اإباء  مَلِْثَلنا  واإنهم  لها.  م�ستنكرون 
خدعتهم زخارف املدنية فا�ستمعوا لدعاتها، وغرتهم تزاويق اأوربة املبهرجة فاأجابوا 
نداءها. ولو ا�ستطاعوا دفع التيار، بعد اأن خا�سوا فيه، لفعلوا ولكنهم غلبوا على 
اأمرهم. ول بد اأنهم راجعون يف حافرتهم رويًدا رويًدا، فاإن نت�ساهل كما ت�ساهلوا 
وقعنا يف �سر مما وقعوا فيه. وتدهورنا يف واد من ال�سر اأعمق من واديهم ذلك اأنهم 

)1(  نطّر�س: منحو. )م(.
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تدريًجا،  املحنظلة  الكاأ�س  األفوا هذه  وقد  ف�سيًئا،  �سيًئا  اإليه  ما و�سلوا  اإىل  و�سلوا 
لأنهم كانوا يتجرعونها رويًدا رويًدا ناظرين اإىل املا�سي واإلينا. اأما نحن فرييد هوؤلء 
امل�سلمة  تزج  اأن  فالختالط،  ال�سفور  اإىل  ودعوتها  امل�سلمة  املراأة  بفتنة  القائمون 
بنف�سها دفعة واحدة يف بحر من الظلمات، وهي مل تاألف ال�سباحة يف �سح�ساح)1( 

من هذه احلياة التي يدعونها اإليها.

اأتظنني، اأيتها الآن�سة، اأن امل�سلم، بعد اأن يبيح للم�سلمة ما تريدين، ي�ستطيع 
اأن يكبح جماحها، اأو يعود بها اإىل حمجة ال�سواب واحلق والهدى؟ لو كان يف 
ا�ستطاعته ذلك ل�ستطاع كثري منا اأن يرجعوا بن�سائهم اإىل الأخذ باأدب امللب�س 
وطرح ما ل ير�ساه اهلل ور�سوله من زينة واأزياء يخرجن فيها. بل لو ا�ستطاعوا ذلك 
ل�ستطاع غري امل�سلم من بني عمنا اأن يرجع باأهله يف احلافرة)2( اإىل لبا�س ير�سى 
عنه دينه واأخالقه، بعد اأن راأى تهور املراأة يف الأزياء والعادات التي تاأباها تربيته، 
ول تر�سى عنها قوميته ودينه. فاإن عود املروءة والإباء وعزة النف�س مل يزل فيه، 
ا رطيًبا. ولكنها احلرية الوا�سعة داعية اإىل كل هذه ال�سرور. كما مل يزل فينا، غ�سًّ

ن�سمع النعي على ما و�سلت اليه املراأة من التهور، والإزراء على ما بلغه 
الرجال من ف�ساد الأخالق ن�سمع هذا ممن ذاقوا مرارة هذه احلياة ثم نرى بع�س 
اإىل ك�سر القيود، ومتزيق  امل�سلمني وامل�سلمات - وهم قليل واحلمد هلل - ي�سعى 

)1(  �سح�ساح: ماء قليل. )م(.
)2(  يف احلافرة: يف اأول الأمر ومبتدئه. )م(.
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�سيء.  بالأوربيني يف كل  والت�سبه  بالن�ساء،  الرجال  اختالط  اإىل  ويدعو  البنود، 
ومنهم من يدعو اإىل ما وراء ذلك من الإباحة والف�ساد. واأكرث الداعني اإىل هذه 
ال�سرور قد طارت احلمية العربية من نفو�سهم، وذابت املروءة الوطنية يف �سدورهم، 
اأغرا�سهم  ليتمكنوا من  اإىل ما يدعون  اإمنا يدعو  قلوبهم فهم  الوجدان يف  وتبخر 
اخلبيثة، واإ�سباع اأهوائهم ال�سالة. واأكرث هوؤلء من غري املتزوجني. ولو �سهلت لهم 
اأ�سباب الزواج لأبوا، لأن منهم من يعد الزواج عبًئا ثقياًل يحول بينه وبني التنقل 
يف لذائذ اأهوائه ومنهم من ل يثق بفتيات هذا الع�سر، قيا�ًسا على بع�س فتيات 
اأو �سيدات اأغراهن اأمثاله من ف�سدة الأخالق الذين يبذلون كل ما يف و�سعهم 
الأمارة  ونفو�سهم  الباطلة،  �سهواتهم  غليل  باإرواء  طمًعا  املراأة،  اأخالق  لإف�ساد 

بال�سوء. قلل اهلل من اأمثالهم وخل�س الأمة ن�ساءها ورجالها من �سرورهم.

* * * * *
نقلت جريدة »الإقبال« عن جريدة »العتدال« مقاًل لل�سيد »فوؤاد �سعب« 
ان، ملوؤه احلكمة والرزانة والروية، �سادًرا عن نف�س اأبية حرة  الأديب امل�سيحي الفنَّ

يقودها احلق اإىل الهدى، فلم مَتِْل مع الهوى.

ونحن ننقل اإىل قراء كتابنا بع�س هذا املقال النفي�س قال:

من  حتريرك  ويريدون  احلجاب،  اأ�سرية  واأنك  مظلومة،  اأنك  »يزعمون 
اأ�سرك«.

ا راقية وزوجة �ساحلة«. »يزعمون اأن احلجاب مينعك من اأن تكوين اأمًّ
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»ا�سفري، ولت�سفر جاراتك. وليبحث العامل بعدئٍذ عن عالج يخفف من 
امل�ساكل العائلية والزوجية«.

ا�سفري... ولكن مهاًل... قبل اأن حتكمي على حجابك بالهجران والنفي 
حاكميه، وقابلي بني ح�سناته و�سيئاته، لأن من اللوؤم اأن يتنا�سى الإن�سان ح�سنات 
جمة ويقا�سي على �سيئة... قابلي، وزين، وانظري اأية الكفتني ترجح، ثم احكمي 
فاإن قلت اأن ل حجاب لغري امل�سلمات، واأنهن راتعات يف بحبوحة من احلرية التي 
ل متنع كونهن اأديبات وحم�سنات، فال َتُغّرنك الظواهر، ول تخاليهن اأ�سعد منك 
ا، لأن الختالط اجلن�سي يقود حتًما اإىل تبادل العواطف. وما زالت الغرية  حظًّ
غريزية يف احليوان الإن�ساين. فغري امل�سلمة تر�سف يف حجب معنوية حبذا دونها 
حجابك املادي. فكم وكم من فتاة مهذبة اإذا اأن�س منها ذووها عطًفا على �سخ�س، 

اأو منه عليها، ورمبا كانت حت�سبه اأًخا، ويعتربها اأخًتا حجبوها عنه وعن الن�سيم.

نَِّك الظواهر، ول حت�سدي غري امل�سلمة اإذا راأيتها �سافرة �سائرة اإىل  »ل َتُغرَّ
مها يف املجتمعات اإىل اأ�سدقائه و�سديقاته.  جنب زوجها، متكئة على ذراعه، ُيَقدِّ
حتى اإذا عادا اإىل منزلهما وقف اأمامها وقفة قا�ٍس يحاكمها على نظرة، اأو ابت�سامة، 
اأو كلمة وجهتها اإىل زيد اأو عمرو. ورمبا حاكمها اأي�ًسا على ما مل تفعل؛ كاأن يقول 
لها مثاًل: اإن فالنًا اأطال فيك التحديق فمن اأين يعرفك؟ ل �سك اأن له بك معرفة 
اأو عالقة �سابقة اإلخ مما يحمل الزوجة على معاملته باملثل، اأو مقابلته بفظ الكالم، 
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قمًعا  ت�سكت ول جتيب  وقد  والتنافر.  اخل�سام  فيقع  املجروحة  نف�سها  لعزة  اإيثاًرا 
للجدال، فيعترب �سكوتها اعرتاًفا وت�سديًقا لظنونه.«.

»فاإذا كان هذا �ساأن التي ن�ساأت وترعرعت، واأمها قبلها، يف هذا املعرتك، 
ّم؟  فما يكون �ساأنك اأنت اإذا انتقلت فجاأة من عزلتك وراء حجابك اإىل هذا اخِل�سَ
اأبيِت اإل ال�سري ف�سريي ولكن رويدك... تب�سري  ومع هذا فالطريق اأمامك فاإن 
حي ب�سرك من اأول الطريق اإىل اآخرها، واإنها  قبل اأن تخطي اخلطوة الأوىل. �َسرِّ
بحرابه  لَي�ْسَتْهِدَفِك  هذا  اأي�ًسا،  جن�سك  وبنات  باملر�ساد،  لك  والرجل  �ساقة 
و�سهامه، وتلك لتناِزَعك مركزك. فهل جتدين اأن يف اإمكانك ال�سري اإىل املنتهى؟ 
اإىل  ال�سري  اإمكانك  يف  فهل  والو�سايات.  والنميمة  للعذل)1(  ُمَعّر�سة  �ستكونني 

املنتهى؟ ...لأن التقهقر بعد ذلك يخرج عن حد اإمكانك.« اهـ

)1(  العذل: اللوم. )م(.



من اأنعم النظر يف كتاب »ال�سفور واحلجاب« َيَر اأن من اأّلفوه با�سم هذه 
الفتاة ال�ساذجة ل يق�سدون من وراء ذلك اإل طعن الإ�سالم يف �سميمه، واحَلطَّ 
من كرامة امل�سلمني وامل�سلمات، والنعي عليهم با�سم الدفاع عن الإ�سالم واملراأة 
امل�سلمة. وقد تكرر منهم هذا الإيذاء ال�سريح يف موا�سع كثرية من هذا الكتاب. 
حيوانًا  وجعلوها  خلق  وف�ساد  جهل  من  نقي�سة  بكل  املنتقبة  املراأة  و�سفوا  فقد 
اأعجم حمبو�ًسا يف قف�س ل يدري من هذه احلياة �سيًئا اإل ما تتمتع به العجماوات 
البيوت، فهي ل تخرج  اأن امل�سلمني �سجنوها يف ظلمات  املحبو�سات. وحكموا 
منها اإل اإىل القرب وو�سفوا امل�سلمني من جراء هذا الأمر، الذي اختلقوه عليهم 
اختالًقا، باأنهم اأهل خ�سونة وجفاء طبع وجفاف خلق، واإنهم ظلمة باغون عادون 
 )145 )�س  يف  ذكروه  ما  ذلك  �سبب  وجعلوا  عاطفة.  ول  لهم  �سعور  ل  واأنهم 
اهلل  غفر  فكاأنهم   ( املناظرة  اآداب  يراعي  ل  الذي  ُمناِظرهم  ذمهم  معر�س  يف 
وال�ستائم  بال�سباب  اأفعموه  الذي  هذا  كتابهم  املناظرة يف  اآداب  راعوا  لهم...قد 
والطعن الفاح�س يف امل�سلمني وامل�سلمات وعلماء الإ�سالم من فقهاء ومف�سرين 

وحمدثني!( 

النظرة اخلام�سة
يف م�ساألة اختالط اجلن�سني
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قالوا:

اإل الأدب املكت�سب  ».... لأن جفاء اخللق وخ�سونة الطبع ل يدمثهما 
من اجتماع اجلن�سني، ول تلطفه اإل �سواعر املراأة احل�سا�سة املوؤثرة، بل هو نتيجة 
ف�ساد قلب ل يطهره اإل اأ�سعة نف�سها املطهرة. واأن العامل يف جفاء خلقه وف�ساد 

قلبه وبذاءة ل�سانه هو النقاب احلائل بينه وبني اأ�سباب �سالحه«.

و�سفوا امل�سلمني بكل ذلك من وراء �ستار الذم للمناِظر الذي ل يراعي 
اآداب املناظرة. وهم يعلمون اأن كل امل�سلمني يف املدن واحلوا�سر تنتقب ن�ساوؤهم، 
واأنهم حمرومون من نعمة الختالط. ومن كان حمروًما من هذه النعمة املباركة 
فهو )على زعمهم( خ�سن الطبع، جايف اخللق، غليظ ال�سعور، لأنه حمروم من اأن 
تلطفه �سواعر املراأة احل�سا�سة املوؤثرة، ولأن ف�ساد قلبه قد �سرب دونه ودون اأ�سعة 
نف�سها املطهرة بحجاب. ل فرق بني من يعرف اآداب املناظرة منهم ومن ل يعرفها، 
لأنهم �سواء يف البعد من هذه النعم اجلليلة. اإن مثل هذا الد�س ل يخفى علينا، 

ْفِهمي موؤلفي كتابك الد�سا�سني. اأيتها الآن�سة املهذبة. َفاأَ

اأدب،  وقلة  طوية  و�سوء  طعًنا دل على خبث  امل�سلمة  املراأة  لقد طعنت 
واأنها تفعل حتته كل  لها،  اإهانة  النقاب  اأن  حيث زعمِت يف موا�سع من كتابك 
ه يف وجهك ووجه من اأَلَّفوا لك هذا الكتاب  منق�سة. اإن هذا حكم ل يطاق، َيُردُّ

كل م�سلم وم�سلمة.
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يا هذه، هذه اأ�سرتك كلها منتقبة، حتى اأمك. فهل كان لأمك ب�سبب 
ن على كالمك، ونقول  نقابها �سيء من هذه النقائ�س؟ فاإن قلت: كال، فنحن ُنوؤمِّ
اإنه حق . ونقول: اإن امل�سلمات هن على هذه ال�ساكلة. ومن �سذت منهن - وقليل 
هن ال�ساذات - فلي�س نقابها �سبب �سذوذها وكذلك من �سذت من ال�سافرات، 
ام. واخللق  الَقوَّ واإمنا هو ف�ساد الرتبية وت�ساهل  مل يكن �سفورها �سبب �سذوذها. 
ال�سحيح والرتبية الفا�سلة هما اأ�سا�س عفاف املراأة والرجل. غري اأنه، ول يرتاب 
عاقل يف ذلك، قد يكون الختالط واإظهار املحا�سن من دواعي الف�ساد وا�سرت�سال 
اجلن�سني فيما ل ير�ساه ال�سرف، ول يقر عليه الآباء، واإن ك�سر القيود يقلل من 

هينمة الراعي على من يرعاه ويحوطه وي�سدد خطواته.

اإن اإباحة الختالط يف كل اأمة دعت اإىل تو�سيع اخلرق، وزيادة البذخ، 
ه الرق�س، وركوب املراأة راأ�سها مبيحة لنف�سها حرية  ورمت الأمة بف�ساد كبري �َسرُّ
يبق  اأن مل  الأمر  بلغ  ومفا�سده، حتى  واأنواعه  اأ�سكاله  الجتماع على اختالف 

لكثري من القيمني اأدنى ولية على اأهله.

الأعظم«  »امل�سلح  الآن�سة  اأيتها  ت�سمينه  الذي  كمال«،  »م�سطفى  هذا 
وتطرين مبادئه الجتماعية احلرة ونهو�سه، قد اأباح لالأمة الرتكية - وال�سحيح اأنه 
اأوجب عليها على غري ر�ًسا منها - اأن ترفع نقاب ن�سائها واأن تعي�س عي�سة اأوربية 
حم�سة. فقذف بهذه الأمة امل�سكينة من عايل عفتها وكرامتها واإبائها اإىل ح�سي�س 
الت�سفل والف�ساد، حتى ف�سدت، يف قليل من الزمان، اأخالق فريق غري قليل من 
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الأمرا�س  فيهم  وانت�سرت  بنابلهم،  هوؤلء  حابل  واختلط  ورجالها،  ن�سائها  الأمة 
اأيتها  ذلك،  تنكرين  اأظنك  ول  جهاتهم  جميع  من  الف�ساد  وغمرهم  والأوبئة، 
تنكرين  اإنك  نعم  الفو�سى اخللقية.  الآن�سة، لأن جرائدهم قد �سجت من هذه 
اإباحته الختالط  اأن  ن�سيت  الرق�س، وعددت ذلك هفوة منه. وقد  اإباحة  عليه 
هي التي دعت اإىل اإباحة الرق�س، لأنه من لوازمها واأذيالها. ول ريب اأن اإباحة 
ارتياد املالهي وامل�سارح والأ�سواق وغريها، كل  الختالط، وال�سماح للمراأة يف 
ذلك داٍع لإطالق العنان يف هذا امليدان، وو�سيلة للرق�س وغريه من اأنواع النقائ�س 
التي تاأباها النفو�س الأبية. ول ينكر ذلك اإل من �َسِفه نف�سه، وَعِدم ر�سده وح�سه.

األ َتَرْين اأن الرتك قد ندموا على هذه الإباحة، واأخذوا ي�سعون للتخل�س 
منها قبل ا�ستحكام حلقاتها. ف�سيقوا من نظامها، وخففوا من ُغْلوائها. ول بد اأنهم 
ذلك  على  ت�ساعدهم  ل  الأجيال  كونتها  التي  تربيتهم  لأن  احلق،  اإىل  راجعون 
املراأة  نفع  وحتبني  الآخر،  واليوم  باهلل  توؤمنني  كنت  اإن  الآن�سة  اأيتها  اهلل،  فاتقي 

و�سعادة املجتمع الإ�سالمي وال�سرقي. 

اإن دعاة الختالط وحرية املراأة ل ينكرون اأن من وراء ذلك بع�س الف�ساد 
غري اأنهم يعتقدون اأن ف�ساًدا مثله يغتفر يف �سبيل الإ�سالح على زعمهم.

)وهو  املو�سوع  هذا  يف  البلد  هذا  يف  املراأة  اأن�سار  من  كبري  اإىل  حتدثت 
�سديق يل قدمي اأحبه واأعتقد فيه الإخال�س وعفاف النف�س و�سرف اخللق، وهو 
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كهل م�سيحي من رجال بريوت املعروفني( فقال: اإين ل اأنكر ما يجره الختالط 
من  الرجال  الن�ساء  الن�ساء وخما�سرة  الرجال  تاأبط  من  يكون  وما  املفا�سد،  من 
د الفتيان بالفتيات يف املتنـّزهات من ثلم الأخالق،  �سر النتائج، وما ين�ساأ عن َتَفرُّ
غري اأن ذلك ل يكون اإل بن�سبة ع�سرة اإىل مئة، وذلك مغفور يف جنب ما ينتجه 
ما  �سلمنا  لو  له:  فقلت  وترقيتهما.  اجلن�سني  نفو�س  تكميل  من  الختالط  هذا 
تقول من اأمر هذه الن�سبة فال ن�سلم ما تّدعي من هذه الفوائد. واإن �سلمنا بها فاإن 
درء املف�سدة مقدم على جلب امل�سلحة. األ ترى اأن هذه الع�سرة من املئة تكون 
اأهون من جريان  الف�ساد  �سريان  واإن  املجتمع؟  املوبوءة يف ج�سم هذا  كاجلراثيم 
ال�سالح. واإن مف�سدة واحدة لتنت�سر يف الأمة يف زمان ق�سري، يف حني اأن امل�سلحة 
ل تنت�سر اإل يف وقت طويل، بعد تعب �سديد، واإن يف الإمكان ترقية اجلن�سني عن 
غري هذه الطريق املحفوفة باملخاطر، اململوءة بالعرثات، املفرو�سة بالأ�سواك. املوؤدية 

اإىل وخيم العواقب. فلم ُيِحْر جوابًا.

النية.  و�سالمة  وال�ستقامة  والعفاف  املروءة  فيه  اأعتقد  هذا كالم رجل 
فكيف بك اإذا حتدثت اإىل اأن�سارها ممن هم َف�َسَدة الأخالق، �سغار الأحالم، ل 
هم لهم اإل اأن يتحدثوا اإىل فالنة اجلميلة، وعنها، وي�سايروا فالنة الر�سيقة القوام، 
الروح.  اخلفيفة  فالنة  الكالم  بلني  ويطفوا  العينني،  ال�ساحرة  فالنة  ويخا�سروا 
لفًتا  ثيابهم،  اأوقاتهم بهند�سة �سعورهم، وتنعيم خدودهم، وهندمة  وهم ي�سيعون 
يب مو�سعون، ويف  لأب�سار الفتيات وال�سيدات. ثم هم بعد ذلك اإىل موا�سع الرِّ

النظرة اخلام�سة - يف م�ساألة اختالط اجلن�سني



74 74
 نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

حمال اللهو حاّلون، ويف م�سارح الرق�س �سارحون، واإىل مواطن الدعارة والف�سوق 
يت�سابقون.

اإن فريًقا غري قليل ممن يرفعون عقريتهم بن�سرة املراأة هم من هوؤلء الذين 
يرجون من اإطالق حرية املراأة اإطالًقا غري م�سروع اإ�سباع اأهوائهم، واإرواء �سهواتهم.

ثم اإن كثرًيا من هوؤلء لي�سوا باملتزوجني. وقد راأينا بع�سهم قد غري راأيه 
بعد اأن تزوج، فكان من املت�سلبني النافرين من اإباحة حرية الختالط، لأنه اأعلم 

النا�س مبا وراءه من املفا�سد واملوابق، فخافوا بعد اأن تزوجوا اأن تلتهمهم النار.

واإذا رغبت اإىل اأكرث من مل يتزوج منهم اأن يتزوج نَِفَر من كالمك قائاًل: 
واأي �سرورة  تعلم؟  ما  وفتياته  فتيانه  اأمر  تعلم من  واأنت  الع�سر،  اأاأتزوج يف هذا 
تدعوين اإىل هذا العبء الثقيل، واأنا ُمْفَلٌت من كل قيد؟ ومن كانت له اأ�سجار 

احلديقة فمن الغنب اأن يقيد نف�سه بواحدة منها!

هذا كالم اأكرث هوؤلء الذين يزعمون اأنهم يحبون املراأة، واأنهم اأن�سارها، 
عون، ظلًما وبهتانًا وعدوانًا  والعاملون على رفع �ساأنها واإعطائها حقوقها. ثم اإنهم يدَّ
على احلق، اأن من يريد اأن تكون للمراأة حرية م�سروعة تتفق مع الأخالق الطيبة، 
لها،  اهلل  خلقها  التي  ووظائفها  ا�ستعدادها  مع  وتتم�سى  الدين،  روح  مع  وتلتئم 
يّدعون اأن هوؤلء الأخيار اأعداء املراأة ومبغ�سوها والواقفون عرثة يف �سبيل ترقيها 
اإل اجلميالت ول  اإن من ل يحب  اإن هذا لبهتان عظيم اللهم  ونهو�سها، اللهم 
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يحرتم اإل اجلميالت، ول يوؤان�س اإل اجلميالت، ول يجال�س اإل اجلميالت، ول 
يدافع عن املراأة اإل ليكون دفاعه اأُحبولة)1( لأهوائه، لهو عدوها الذي يريد الق�ساء 
عليها واإف�سادها واإخراجها من بيتها اإىل ما ل تر�ساه الف�سيلة ول ُيِقرُّ عليه الدين، 

ول تر�ساه الأخالق الكرمية.

حرية  على  النا�س  ئني  جُتَرِّ لذلك  كثرًيا،  خمدوعة  الآن�سة،  اأيتها  اأراك، 
)�س  يف  قولك  منها  كتابك.  من  كثرية  موا�سع  يف  اأمره،  نني  وتهوِّ الختالط، 

:)145

»هل تخافون يا �سادتي خوًرا يف نفو�سكم ومروءتكم واآدابكم اإىل هذا احلد 
النا�س؟...  اأ�سرف  اأننا  ندعي  ونحن  ال�سريفة،  الجتماعات  هذه  مثل  فتجتنب 
النف�س  لن�سرة  الأّمارة  اأنف�سنا  على  الأكرب  اجلهاد  نعلن  اأن  بنا  الأحرى  كان  اإنه 

املر�سية.«.

الكالم  واإن  العقل.  حمك  على  تثبت  ل  الآن�سة،  اأيتها  العواطف،  اإن 
اأمر  يف  تهوين  اأن  قبل  فا�سعي،  احلقيقة  نار  على  عر�س  اإذا  ليذوب  ال�سعري 
الختالط واإطالق احلريات، اأن يجاهد النا�س نفو�سهم الأمارة جهاًدا �سحيًحا، 
الأعلى، وكانوا مالئكة  باملالأ  فالتحقوا  �سوائب احليوانية،  اإذا خل�ست من  حتى 
يتنازعهم  نا�ًسا  يزالون  والنا�س ل  اأما  اإليه.  ما تدعني  اأبراًرا، هان  اأنبياء  اأو  اأطهاًرا 

)1(  اأُحبولة: م�سيدة. )م(.
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اأهواوؤهم،  اأمرهم  عامال النف�س الأمارة والنف�س اللوامة، وكثري منهم غلبت على 
فال بد من و�سائل ت�ستن�سر بها النف�س امللكية على النف�س ال�سيطانية، ول يكون 

ذلك اإل بقطع اأ�سباب مناها، و�سد منافذ هواها.

اإنك ملغرورة اأيتها الآن�سة، كل الغرور، فقد زين لك الباطل هذا التزويق 
الغافلني  ل�سيد  اأحبولة  والن�ساء  الرجال  من  الَف�َسَقة  يتخذه  الذي  الكالم،  من 
اخلداعة،  الأ�ساليب  من  الفقاقيع  هذه  مبثل  ل�ستهوائهم  وو�سيلة  والغافالت، 

ي�ستدرجونهم بها من حيث ل يعلمون.

واأن  باملكاره،  اأن اجلنة حمفوفة  يعلم من خدعوك،  لتعلمني، كما  واإنك 
النار حمفوفة بال�سهوات، واأن احلال كما قال املتنبي:

من  لأ�سعب  الرتقي  واإن  يت�سفل.  َمَلك  ل  يرتقى،  حيوان  الإن�سان  اإن 
الت�سوب والت�سفل. واإن الإن�سان لأهون عليه اأن يرجع اإىل حيوانيته، اإذا غلبت 
اأ�سبابها، من اأن يتابع �سريه يف ترقيه. اإل اإذا اأردنا املكابرة وقلب احلقائق، اتباًعا 
األفوا  لالأهواء الفا�سدة وال�سهوات الباطلة. فحرام واألف حرام عليك وعلى من 
كتابك وعلى كل من يرى راأيكم، ويذهب مذهبكم، اأن تخدعوا املراأة مبثل هذه 

الأ�ساليب الرباقة اخلداعة من الكالم.

ْد ْلُم ِمْن �ِسَيِم النُُّفو�س، َفاإِْن َتِ ـْــــــِلُموالظُّ َيظ ل  ٍة  َفِلِعلَّ ـــــة  ِعفَّ َذا 
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لالإباحة  ميال  فهو  اإن�سانيته،  حيوانيته  َتْغِلب  هذه،  يا  الإن�سان،  يزل  مل 
الذين  وملة،  اأمة  وقليل يف كل  والتقيُّد.  احلظر  اإىل  ميله  اأكرث من  القيود  وك�سر 
الدين  حمي  »احلاج  املرحوم  قال  الأعلى.  باملالأ  فلحقوا  حيوانيتهم،  من  جتردوا 
بيهم« للمرحوم »فخري نامي بك«: »مِلَ ل ت�سلي؟« فقال: »اإين مل اأتعود ذلك« 
فقال له: »لو �سليت ع�سرين يوًما لتعودتها، فال ت�ستطيع بعد ذلك تركها« فاأجابه: 

»لو تركت اأنت ال�سالة ثالثة اأيام متواليات لألفت تركها، فال تعود اإليها!«.

* * * * *
قال موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« يف )�س 151(:

»ل يجوز لنا اأن ندعي اأن ن�ساءنا املحجبات بزيهن احلا�سر اخلالب اأكرث 
الراهبات  من  والفتنة  التربج  عن  ا  زيًّ واأبعد  نفو�ًسا،  واأعّف  اأدبًا،  واأكمل  �سرًفا 

ال�سوافر اللواتي انقطعن عن الرجال، ول قوام عليهن يف هذه احلياة«.

ِع اأحد من امل�سلمني وامل�سلمات هذه الدعوى وي�سهد اهلل  يا هذه مل َيدَّ
ات احرتاًما يق�سر عنه الو�سف، ويعرفون لهن اأياديهن  اأنهم يحرتمون هوؤلء الربَّ

على الإن�سانية.

اإن �سربك املثل لهوؤلء املطهرات من الراهبات، لأن �سفورهن مل مينعهن 
املثل بهن  اإن �سربك  املحافظة على كرمي الأخالق واجلهاد يف عمل اخلري،  من 
ات قد انتحني يف حياتهن ناحية من الرب والتقوى  يف غري حمله، لأن هوؤلء الربَّ
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جعلتهن املثل الأعلى. فهن بعيدات عن الأ�سرار من الرجال والن�ساء. وقد فر�س 
املجتمعات  ال�سالح حتول دونهن ودون هذه  والعمل  التقوى  اأعمال من  عليهن 
الرهبانية ل جُتيز لهن اخلروج  اأن قوانني  الفا�سدة، ف�ساًل على  الفا�سقة واملالهي 
ة. وقد ُمِنْعن اأن يزورهن اإل اأقرب  من مقاطنهن اإل ل�سرورة قاهرة، اأو حاجة ما�سَّ

ام عليهن كما تزعمني. قريب. فل�سن بال قوَّ

اأخالق  مثل  يف  الن�ساء  وكل  الرجال  كل  يكون  اأن  نتمنى  اأننا  على 
الفا�سالت العفات. ثم نقول بعد ذلك للن�ساء، م�سلمات  الراهبات ال�ساحلات 
املالئكة  اأزياء هوؤلء  يقرب من  �سافرات يف زي  اأو غري م�سلمات: اخرجن  كنَّ 
الأطهار، خال من الزينة والبهرجة، ل تبدين زينتكن، ول تتربجن تربج اجلاهلية 
احلا�سرة، ول ُتِلنَّ القول، ول تخ�سعن به، كيال يطمع الذي يف قلبه مر�س، )وما 

اأكرث مر�سى القلوب( وقلن قوًل معروًفا.

* * * * *
ما  َتَري  الرومانية  الدولة  تاريخ  على  �سادقة  نظرة  اأر�سلي  الآن�سة،  اأيتها 
كانت عليه من العظمة، اأيام كانت املراأة تعمل كامراأة، وقد حظر عليها الختالط 
بالرجال، وفر�س عليها اأن حتتجب عن عيونهم اإذا خرجت من بيتها، ثم ارجعي 
الب�سر اإليها ثانية، يوم اأباحت للمراأة الختالط وح�سور جمال�س الأن�س والطرب 
بداأ  قد  الرومانية  اململكة  َعمَّ  الذي  الف�ساد  اأن  َتَرْي  الب�سر  ارجعي  واملالهي. 
اأن  اأن كان �سبًبا يف ا�سمحالل تلك اململكة. على  اإىل  �سغرًيا، ثم ما زال ينمو 
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َفَجَرَفُهم،  التيار بعد ا�ستداده، فلم يفلحوا،  اأن يقفوا يف وجه هذا  اأرادوا  العقالء 
وذهب بالطائع من اأمتهم والعا�سي.

ملا ا�ستعلت بني الرومانيني نار الثورة التي يق�سد بها ن�سخ القانون الذي 
بالفل�سفة  ال�سهري  الروماين  قام )كاتون( ذلك  للن�ساء بذخهن وتربجهن،  يحدد 
واحلكمة و�سعة العقل بني جمهور الرومانيني يف القرن الثاين قبل امليالد وخطب 
قومه نا�سًحا لهم: اأن ل يك�سروا هذا الباب، واأنذرهم �سوء مغبة هذا العمل اأن 
اأقدموا عليه، فلم يقبلوا ن�سيحته. فكان من تهورهم وطي�سهم اأن ق�سوا على دولتهم 

ومدنيتهم. 

قالت دائرة معارف القرن التا�سع ع�سر الإفرن�سية:

»ولكن مل َي�ُسد هذا احلب اجلنوين للرتف بالن�سبة اإىل الن�ساء اإل يف عهد 
الإمرباطورية. اأما يف الأيام الأوىل للجمهورية فقد كانت املراأة مالزمة بيتها تغزل فيه 
ال�سوف. ولكن البذخ ت�سرب اإىل »رومة« �سيًئا ف�سيًئا، حتى قام »كاتون« ينذر باخلطر 

الذي �َسَيْلَتِهم كل �سيء. وبعد ذلك بقليل مل يقف البذخ والرتف عند حد.«

وقالت دائرة املعارف هذه:

»نعم، اإنَّا ل�سنا اأول من لحظ هذا الأثر ال�سيئ الذي يحدثه حب الن�ساء 
للزينة يوًما فيوًما على اأخالقنا. فاإن اأ�سهر كتابنا مل يهملوا ال�ستغال بهذا املو�سوع 
الكبري. وكثري من اأقا�سي�سنا التي قوبلت بال�ستح�سان العام قد و�سفت بطريقة 

النظرة اخلام�سة - يف م�ساألة اختالط اجلن�سني
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والتربج.  بالتزين  اجلنوين  ال�سغف  العائالت  على  يجره  الذي  اخلراب  موؤثرة 
فكيف النجاة من هذا الداء الذي يقر�س مدنيتنا احلا�سرة، ويهدد بع�سنا ب�سقوط 

ا. واإن �سئت فقل بانحطاط ل دواء له.« اهـ �سريع جدًّ

ورجالهم،  ن�ساوؤهم  اأوربة  عقالء  منه  ي�سكو  ما  اإن  الآن�سة،  اأيتها  اأجل، 
قليلة  اأو �سفهاء، وفئة  امل�سلمني خمدوعني  قليلة من  فئة  اليوم  اإليه  هو ما ت�سعى 
�سه بع�س الرجال ممن ل يهمهم اإل  من امل�سلمات خمدوعات بتزاويق كالم ُيَرقِّ
ل  اأنهم  الإ�سالمية  الأمة  �سباب  من  الف�سقة  بع�س  راأى  فقد  اأنف�سهم.  �سهوات 
يتمكنون من الختالط باملجتمعات ال�سافرة كما يريدون، لأن هذه املجتمعات ل 
ت�سمح لهم اأن يح�سروها لأنهم ل ي�سمحون لن�سائهم مبثل ذلك، فقاموا يخدعون 

ن�ساء هذه الأمة، ويزينون لها ال�سفور والختالط، ليت�سنى لهم ما يريدون.

ديارنا،  يف  املراأة  حالة  اليه  و�سلت  ما  الآن�سة،  اأيتها  تنكرين،  اأظنك  ما 
التزين  اأو غري م�سلمة، من البذخ والإ�سراف، واإ�ساعة الوقت يف  م�سلمة كانت 
وارتياد الأ�سواق وامل�سارح ودور ال�سور املتحركة - على ما فيها من بع�س التمثيل 
ة. وهل ذلك اإل اأثر من اآثار �سعف الوازع الديني  الذي ل تر�ساه النفو�س الأبيَّ
واخللقي يف نفو�س الرجال والن�ساء مًعا. والذنب يف ذلك على الرجال ثم على 

الن�ساء.

باأكمل  متزينة  م�سلمة،  غري  اأو  كانت  م�سلمة  املراأة،  تتربج  اأن  ك  اأَي�ُسرُّ
زينتها، متنقلة يف الأ�سواق والأحياء واملتنزهات وامل�سارح. ت�سخ�س اإليها اأب�سار 
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الف�ساق من الرجال، يغمزونها ويلمزونها، ويتبعونها النظرة الفا�سقة تتلوها النظرة 
اخلبيثة، والكلمة اجلافة تتبعها اأختها، مرتمنني بنغمات الغرام، وفا�سق الكالم. اإن 
ع عندما ن�سمع اأمثال  كنت ل ت�سمعني ذلك، فاعلمي اأنه واقع، واأن قلوبنا لتتمزَّ

هذه النعرات من الكالم.

األ ترين  اأ�سنع واأفظع.  هذا ما يكون يف ال�سوارع، وما يكون يف املخازن 
اإن كانت  اإل للمراأة اجلميلة، وتزيد ب�سا�ستهم  اأ�سحابها ل يه�سون  اأن كثرًيا من 
متربجة متزينة متعطرة، ثم بعد ذهابها يبحث امل�ستخدمون يف ح�سنها وجمالها، 
واعتدال قدها، واأن�سها ولني كالمها، وقد راأينا باأم العني كل ذلك، و�سمعنا باآذاننا 

كل هذه الكلمات اجلافة الدالة على قلة الذوق، و�سوء الأخالق، وفقد الرتبية.

اأح�سرت، اأيتها الآن�سة، املجتمعات املختلطة، وخ�سو�ًسا الراق�سة منها؟ 
اأراأيت كيف اأن الرجل ل يختار لرق�سه وحديثه اإل اجلميالت؟ وكيف اأن املراأة 

ل يروقها اإل ال�ساب اجلميل؟

حما�سن  و�سف  عن  هم،  ما  وكثري  الرجال،  من  الف�ساق  يقوله  ما  اأ�سمعت 
ا وقر يف قلوبهم من ال�سرور والن�سوة يف رق�سهم مع فالنة، وجنواهم مع فالنة؟ الن�ساء، وعمَّ

�سمعت  وقد  ذلك.  مثل  على  الفتيات  جتراأت  اأن  بلة  الطني  زاد  لقد 
اإحداهن تقول لأبيها ومن حوله: »األي�س جمياًل هذا الفتى الذي كنت اأراق�سه؟« 

ة. فقال لها: »اإنه جلميل!« ولكنني قراأت يف وجهة اآيتي المتعا�س والُغ�سَّ

النظرة اخلام�سة - يف م�ساألة اختالط اجلن�سني
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ك بعد هذا كله اأن تدعي املراأة امل�سلمة اإىل هتك نقابها، واأن تزيني  اأَي�ُسرُّ
النور  ترى  اأن  �سبيل  يف  واأولدها  بيتها  ترك  عليها  تهوين  واأن  الختالط،  لها 
وت�ستن�سق الهواء. فهل الهواء والنور حمجوبان عنها بنقابها...وهي ل تنتقب اإل 
يف طريقها يوم تخرج من دارها لزيارة اأو تنزه �سريف م�سروع؟ لقد جنيت عظيًما، 

وارتكبت اإثًما مبيًنا.

ذكر »علي ال�سهيدي« يف كتابة »اأم الدنيا« حكاية عن مفت�س اإنكليزي، 
خال�ستها: اأن هذا املفت�س �سافر يف مركب من مراكب النيل )وهو امل�سمى عند 
امل�سريني بالذهبية( وكان له كامت اأ�سرار من امل�سريني. وكانت عائلة هذا املفت�س 
ل تظهر فوق الذهبية ول يراها اأحد. فا�ستغرب كامت اأ�سراره ذلك، و�ساأله عن �سر 
هذا الأمر، فقال املفت�س: اإين اأعلم اأين واأهلي وذوي قرابتي من الغربيني املح�س، 
فتختلط  بالدنا،  عادات  للمراأة، كما هي  املطلقة  احلرية  اإعطاء  على  �سائر  وكلهم 
بالرجال اأنى �ساءت و�ساء م�ساحبوها. ولكنني بحثت كثرًيا فلم اأوافق على هذه 
ملا يف ذلك من  منعها من الختالط،  ا�ستح�سنت  بل  الدرجة.  اإىل هذه  احلرية 
الطريقة  هذه  اتبعت  قد  جتدين  ولهذا  التجارب.  حققتها  التي  العديدة  الفوائد 

املحمودة، فمن راآين ظن اأين م�سلم. ونعمت هذه الطريقة يف الإ�سالم.

* * * * *
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ذكرت، اأيتها الآن�سة يف )�س 118 - 119( اللعبة املقنعة، ت�ستدلني بها 
على �سرورة رفع النقاب فقلت:

كيفما  معروف  الوجه  �سافر  وهو  املراأة،  على  اًما  قوَّ الرجل  يكون  »كيف 
�سار، ت�سهل عليها مراقبته. واأما هي فمنقبة بنقاب ل يخرتقه نظره، في�سعب عليه 
اأن يراقبها. بل ل ي�ستطيع اإىل ذلك �سبياًل...وعلى هذه ال�سورة ل يكون قواًما 
عليها. بل قوامة عليه. واإن لنا مثاًل ما يحدث يف املرافع والألعاب واملراق�س املقنعة، 
حيث يتقنع الرجال والن�ساء، ويخلع بع�سهم عذار احلياء، فقد متثل ف�سول يندى 
تاأثًرا. هناك الرجال مقنعون،  ال�سريفة  النفو�س  لها جبني الأبيِّ خجاًل، وترجتف 
والن�ساء مقنعات. والقناع ي�سمى ذئًبا. فقد يختل عامل احلياء اإىل حد اأن تبدر 
من الأب اأو من الأخ بادرة خفة نحو ابنته اأو نحو اأخته اأو من هاتني نحو هذين. 

ثم ينك�سف الغطاء وتعرف الوجوه! اأقول هذا ول اأزيد«.

تريدين اأن تثبتي بهذا اأن النقاب الذي تنتقب به املراأة امل�سلمة داٍع اإىل 
مثل هذه الأمور املخجلة، حيث ي�سرت�سل الرجل واملراأة يف هواهما واأغرا�سهما 
هذا  ملثل  يتقنعون  هوؤلء  اأن  العظيم.  الفارق  مع  قيا�ًسا  فكانت حجتك  ال�سافلة 
من  ت�ستحي  العني  تعود  فال  احل�سمة،  وَيْدفنوا  احلياء،  ليواروا  الفا�سق  الغر�س 
العني، كما يقولون. وتلك حتتجب عن اأعني الف�ساق، كيال ي�سيبها اأذى نظراتهم 
وكلماتهم. وفرق عظيم بني من يحتجب لغر�س �سريف، ومن يحتجب لغر�س 
دينء. فاإن اأردت بهذا القيا�س الفا�سد اأن املراأة قد تفعل حتت النقاب ما ل تفعله 

النظرة اخلام�سة - يف م�ساألة اختالط اجلن�سني
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لو كانت �سافرة، نَُقل كما قلنا من قبل اأن الفا�سدة منتقبة كانت اأو غري منتقبة ل 
يحول دون اأهوائها حائل، واإن �سلمنا مبا تقولني فال�ساذ ل يعترب قاعدة عامة. ولو 

�سفرت هوؤلء الفا�سقات لكان املجال اأمامهن اأكرث انف�ساًحا.

ا على اأن  على اأن يف اللعبة املقنعة التي ذكرتها، اأيتها الآن�سة، دلياًل لنا قويًّ
الختالط ل يجوز، واأن اللتجاء يف جتويزه اإىل العفة وال�سمري واجلهاد الأكرب، اإمنا 
اع فاأنت تعلمني اأن من يقوم مبثل هذه الألعاب املخجلة،  هو تزويق من الكالم خدَّ
اأكرثهم ممن يزعمون وتزعمني اأنهم مهذبون متخلقون بطيب اخلالل، كيف ل وهم 
اأوربيون متمدنون؟ فهم ل مينعهم من - ك�سر مزراب العني، كما يقال - اإل خوف 
الرقيب، حتى اإذا ما خال بع�سهم ببع�س خلعوا عذار احلياء، واأباحوا يف ال�سر ما 

يحرمونه يف اجلهر. األي�س الأمر كذلك اأيتها الآن�سة؟



نث ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   تعاىل:  قوله  تف�سري  وفيها 
ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  

ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    مث  ]الن�ساء/ 32[.

* * * * *
متزيق  من  اإليه  يدعون  ما  فوق  واحلجاب«،  »ال�سفور  كتاب  موؤلفو  يريد 
اجلهاد  معرتك  يف  امل�سلمة  باملراأة  يقذفوا  اأن  اجلن�سني،  اختالط  واإباحة  النقاب 
فهم  نف�سها،  على  اإل  اأمر حياتها  تتكل يف  واأن ل  بعرق جبينها،  رزقها  لك�سب 
لتكت�سب  وتربيتهن،  اأولدها  وتدع  به،  والعناية  بيتها  ترتك  اأن  لها  نون  ُيَح�سِّ
اأطالوا يف  وقد  واأهلها.  الدار  �سعادة  وت�سيع  البيتية،  بها حياتها  تخ�سر  دريهمات 

هذا املو�سوع من ذلك قولهم يف )�س 152(:

الراهبات  الفئتني:  بني  وقابلوا  الرجال،  �سادتي  يا  هذا  اإىل كل  »انظروا 
ال�سوافر، والن�ساء املحجبات، اللواتي حرمن القّوامني، تروا هوؤلء، وقد عجزن عن 
ك�سب قوتهن، يتزاحمن على اأبواب املحاكم ال�سرعية ودوائر التنفيذ منك�سرات 

النظرة ال�ساد�سة
يف عمل املراأة خارج بيتها
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ي�ستهي  وبع�سهن  اجلوع،  غائلة  تقيهن  نفقة  ي�ساألن  النفو�س،  ذليالت  القلوب، 
الرغيف. واأولئك )الراهبات( يطعمن الفقراء واليتامى. اأفال يخ�سى الرجل اأن 
تتبذل املراأة التي ل معني لها اإذا عجزت وقد منعها احلجاب، عن ك�سب رزقها 
احلالل؟... فهيئوا الن�ساء للك�سب احلالل لي�ستغنني به، ول يحتجن اإىل غريه«.

من اأنباك، اأيتها الآن�سة، اأن املحاكم ال�سرعية ودور التنفيذ يزدحم على 
يرى  يكاد  ل  اإذ  امل�ستكرهة.  مبالغاتك  لإحدى  اإنها  املنتقبات.  الن�ساء  اأبوابها 
ال�سرعية  املحاكم  اإىل  يختلفن  اللواتي  هوؤلء  واأكرث  القليل.  اإل  منهن  الإن�سان 
ودور التنفيذ من الطبقة ال�سافلة املنحطة، التي ل تخلو منها اأمة، والتي ل تراعي 
واإمنا  القوامني.  بخاليات من  ول�سن  والطالق.  الزواج  اأمر  ال�سرعية يف  الأحكام 

يلجاأن اإىل املحاكم لطلب حق مهت�سم. 

املحاكم  اأبواب  على  يزدحمن  اأوروبة  يف  الن�ساء  اأن  هذه،  يا  تن�سي،  ل 
هي  ما  وكثري  عليها،  يختلفون  التي  الأمور  يف  اأزواجهن  وبني  بينهن  للف�سل 
واأكرثها تافه ي�سحك منه ال�سرقي اإِن ي�سمع به. ومع ذلك فهوؤلء الن�ساء ي�ستغلن 

ويكت�سنب. فلم مينعهن ك�سبهن عن طلب حقوقهن من اأزواجهن يف املحاكم.

ثم اإنك ل تزالني تطعنني املراأة امل�سلمة كلما �سنحت لك الفر�سة. واإل 
فما معنى قولك: »فهيئوا الن�ساء للك�سب احلالل لي�ستغنني به، ول يحتجن اإىل 
غريه«. اأي رزق غريه تعنني؟ اأترين اأنها اإن �سفرت وكانت فا�سدة اخللق متتنع من 
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هذا الرزق؟ وهل امتنع من هن على �ساكلتها من ال�سوافر يف اأوربة وغريها عن 
ك�سب هذا الرزق، وهن �سافرات ي�ستطعن العمل لك�سب الرزق احلالل؟

على اأن النقاب ل يحول دون الك�سب احلالل، اإذا عملت املراأة يف بيتها، 
وتربية  للتعليم  �ساحلة  كانت  اإن  املدار�س  يف  اأو  الن�ساء،  من  كثري  �ساأن  هو  كما 
النا�سئات والنا�سئني، اأو يف دور ال�سناعات الن�سائية، التي تكون اأعمالها متنا�سبة 
مع حالة املراأة وقوتها وا�ستعدادها. فان مل تكن هذه الدور موجودة وجب عليك 
وعلى اأمثالك من القائمات والقائمني بهذه ال�سجة اإيجادها، اإن كنتم حتبون املراأة 
كما تزعمون، ل اأن تزجوا بها يف معرتك الوظائف والأعمال التجارية وال�سناعية 

التي ل تنا�سب قوتها واأهليتها.

وقالوا يف )�س 154(:

»اأفال يجب عليكم اأن تهيئوا الن�ساء منذ ال�سغر لحتمال كوارث الدهر 
اأو ملقاومتها اإذا نزلت بهن من بعدكم، والدهر ذو ِغري)1(. وهل ت�ستطيع الأ�سرية 
املحجبة اأن جتاري احلرة ال�سافرة يف ك�سب عي�سها امل�سروع، وحفظ كونها والوقوف 
يف و جه الفقر املروع...اأفال يخ�سى عليها اأن تقع يف �سر حال ل تر�سى بها نفو�س 

الرجال؟«.

)1(  ِغرَي: تغري يف الأحوال. )م(.
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لعمل  ينفعها،  ما  املدر�سة  تتعلم يف  وهي  الفتاة،  توؤهل  اأن  ينبغي  اأجل 
ل  وا�ستعدادها  قوتها  على  جَتْني  ل  التي  النافعة  الأعمال  من  اأنوثتها  ينا�سب 
�سحتها  على  بذلك  فجنت  الرجال،  بها  زاحمت  التي  الغربية  املراأة  لأعمال 
واأنوثتها وما خلقت لأجله، بل على �سرفها وعفافها اأحيانًا. فينبغي اأن تتعلم الفتاة 
ل  عليه  القائم  كان  اإن  بيتها،  به  تعني  ماًل  بها  تك�سب  مزاجها،  توافق  �سناعة 

ي�ستطيع كفايته، وتدخره حلني احلاجة، اإن كان يف غنى عنه.

اإل اأن الرجل امل�سلم، بل الرجل العربي، بل الرجل ال�سرقي، مهما كانت 
اأن يحوط املراأة  حالته واأخالقه، ليعلم اأن من الواجب عليه �سرًعا وعقاًل وعادة 
التي تلزمه نفقتها والقيام عليها ورعايتها، ويتعهدها مبا حتتاج اإليه من نفقة متنعها 
يوؤدي  الذي  بالعمال،  املنزلية، والختالط  والأعمال غري  املعامل  تتبذل يف  اأن 
يرعاها  عليها  قوام  امراأة ل  نرى  نكاد  ول  اأخالقها)1(.  ثلم  اإىل  الأوقات  اأكرث  يف 
ويحوطها. فاإن وجد منهن من ل عائل لها راأيت الإباء يق�سي على بع�س اأقربائها 
اأن ياأتي بها اإىل منزله، اأو يفر�س لها نفقة تقوم بها وباأولدها. فاإن مل جتد املراأة من 
يقوم بها ول ما تعمله يف بيتها فقد اأباحت لها ال�سريعة الإ�سالمية اأن تعمل خارج 

بيتها ل�سد حاجاتها امل�سروعة.

»ل  الن�سائية:  خطبه  اإحدى  يف  بيهم«  »جميل  الن�سائي  الفا�سل  قال 
من  كثرًيا  ولكن  كال،  واملعامل.  الأ�سواق  الرجل يف  ملزاحمة  املراأة  اإعداد  اأريد 

)1(  ثلم أخالقها: الطعن يف أخالقها. )م(.
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راأ�س  وللغنية  للفقرية مورًدا  املراأة يف خدرها، فتكون  تزاولها  اأن  الأعمال ت�سلح 
اإذا خرجت للعمل خارج  املراأة  اهـ. هذا كالم معقول، لأن  مال حني احلاجة« 
بيتها وزاحمت الرجال اأ�ساعت اأنوثتها ومميزاتها، فال تكون بعد ذلك امراأة، ول 

ت�ستطيع اأن تكون رجاًل.

* * * * *
الك�سب  مقام  يف  واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  موؤلفو  ح�سر  فقد  وبعد 

ے   ھ  ھ   ھ   نثہ       تعاىل:  قوله  للمعي�سة  والعمل 
اكت�ساب  هو  بالكت�ساب  املراد  اأن  ظانني   ]32 ]الن�ساء/  مث    ۓ   ۓ   ے  
املال من العمل. وهذه اإحدى جهالتهم التي حتملهم على تف�سري اآي الكتاب 
املبني مبا ي�ستهون، كما فهموا هاتني اجلملتني من الآية الكرمية، من غري اأن يلتفتوا 
اأيها  نف�سها، ليفهموا معناهما. فارجع  اإىل ما بعدهما من الآية  اإىل ما قبلهما ول 
القارئ الكرمي اإىل ن�س الآية الكرمية يف اأول هذه النظرة، يتحقق لديك اأن املراد 
بالكت�ساب هو ما يعمله كل فريق من الأعمال اخلا�سة به. فلكل عمله الذي اأهله 
اهلل له، وله ن�سيبه من الأجر عليه، فن�سيب اأحدهما من اخلري على عمله، اإمنا هو 
بقدر اكت�سابه واجتهاده يف عمل ما ت�ساعده عليه فطرته، فالأجر اإمنا هو على كيفية 
العمل، ل على كميته. وقد خ�س اهلل كالًّ بعمل ف�سله به على الآخر. وباجتماع 
هذين العملني يكون التكامل الجتماعي، وذلك يف ان�سراف كل فريق اإىل �ساأنه 
الذي ي�سره اهلل له. فال يجوز اأن يتمنى اأحدهما ما هو خا�س بالآخر، لأن فطرته 
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التي فطره اهلل عليها ل ت�ساعده على ذلك. هذا معنى قوله تعاىل: نث ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  
ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے  
نثڭ   بقوله:  اأمرهم  ثم  ذلك،  يتمنوا  اأن  نهاهم   ،]32 ]الن�ساء/  ۋمث  
التي�سري  الفريقني  من  واحد  كل  ي�ساأله  اأن   ]32 ]الن�ساء/  ۇمث  ڭ   ڭ  
والقوة والإعانة على ما ناطه به من الأعمال، وهياأه له بفطرته من الكت�ساب، ل 

اأن يتمنى كل فريق ما خ�س اهلل به الفريق الآخر.

ثم َبنيَّ تعاىل اأن ما خ�س به كل فريق من الأعمال تابع للحكمة الأزلية، 
التي ق�ست باأن يتميز اأحدهما عن الآخر باأعمال خا�سة به، لتنتظم اأحوال املجتمع 
الإن�ساين، فقال: نث ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋمث   ]الن�ساء/ 32[ فهو 
ه مبا هو م�ستعد له من الأعمال فطرة.  عليم بفطرة كل فريق واأهليته وا�ستعداده، َفَخ�سَّ
وهذه احلال لي�ست خا�سة بالنوع الإن�ساين، بل هي عامة �ساملة لكل حيوان. فقد 
ق�ست حكمته �سبحانه اأن يتميز ذكور احليوان الأعجم عن اإناثه واإناثه عن ذكوره، 

كل بح�سب ما فطر عليه.

ولتو�سيح هذا املقام ن�سيف اإىل ما ذكرنا ما قاله �سيخنا الأ�ستاذ الإمام 
)ال�سيخ حممد عبده  وجزاه عن الإ�سالم وامل�سلمني خرًيا( يف تف�سري هذه 
املنار يف  نقله عنه العالمة »ال�سيد حممد ر�سيد ر�سا« �ساحب جملة  الآية، كما 

اجلزء اخلام�س من تف�سريه )�س 57 - 58( قال �سيخنا رحمه اهلل:
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ا  خا�سًّ كان  فما  اأعماًل،  والن�ساء  الرجال  من  كالًّ  كلف  تعاىل  اهلل  »اإن 
ا بالن�ساء  بالرجال فلهم ن�سيب من اأجره ل ي�ساركهم فيه الن�ساء، وما كان خا�سًّ
فلهن ن�سيب من اأجره ل ي�ساركهن فيه الرجال. ولي�س لأحدهما اأن يتمنى ما 
اأن  يتمنوا  الرجال مل  اأن  للفريقني مع  ا  بالآخر. وجعل اخلطاب عامًّ هو خمت�س 
يكونوا ن�ساء، ول اأن يعملوا عمل الن�ساء، وهو الولدة وتربية الأولد وغري ذلك 
مما هو معروف، واإمنا كان الن�ساء هن اللواتي متنني عمل الرجال. واأي عمل متنني؟ 
متنني اأخ�س اأعمال الرجولية وهو حماية الذمار والدفاع عن احلق بالقوة)1( ففي 
ل�سعفهن  والرحمة  للراأفة  مو�سع  وهن  بهن.  ف  وَتَلطُّ بالن�ساء  عناية  التعبري  هذا 
واإخال�سهن فيما متنني. واحلكمة يف ذلك اأن ل يظهر ذلك التمني النا�سئ عن 
ا. و�سببه  الن�ساء جدًّ فاإّن متني مثل هذا العمل غريب من  ال�سريفة،  امللية  احلياة 
اأن الأمة يف عنفوان حياتها يكون الن�ساء والأطفال فيها م�سرتكني مع الرجال يف 
هذه احلياة ويف اآثارها. واإنها لت�سري فيها �سريانًا عجيًبا. ومن عرف تاريخ الإ�سالم 

)1(  ذكر العلماء )كما يف تف�سري البي�ساوي والزخم�سري واملنار وغريها( يف �سبب نزول الآية ثالث روايات كلها ي�سح 
اأن يكون �سبًبا )اإحداها( عن جماهد، قال: قالت اأم �سلمة: يا ر�سول اهلل، تغزو الرجال ول نغزو واإمنا لنا ن�سف 
املرياث )والثانية( عن عكرمة: اأن الن�ساء �ساألن اجلهاد فقلن: وددنا اأن اهلل جعل لنا الغزو فن�سيب من الأجر ما 
ي�سيب الرجال )والثالثة( عن قتادة وال�سدي قال: ملا نزل قوله تعاىل: »للرجل مثل حظ الأنثيني« قال الرجال: اإنا 
لرنجو اأن ُنف�سل على الن�ساء بح�سناتنا كما ف�سلنا عليهن يف املرياث، فيكون اأجرنا على ال�سعف من اأجر الن�ساء 
وقالت الن�ساء: اإنا لرنجو اأن يكون الوزر علينا ن�سف ما على الرجال يف الآخرة، كما لنا املرياث على الن�سف من 
ن�سيبهم يف الدنيا وقد اختار الأ�ستاذ الإمام الرواية الثانية على ما يظهر. وكل واحدة من الروايات ي�سح اأن يكون 
�سبًبا كما قدمنا. ورمبا اجتمعت هذه الأ�سباب كلها قبل نزولها وما ذلك ببعيد؛ لأن الآية يف عمومها حتتمل كل 

ذلك واأكرث من ذلك.
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ونه�سة العرب به و�سرية النبي  واملوؤمنني به يف زمنه، َيَر اأن الن�ساء كن ي�سرن 
تلك    النبي  ويبايعن  ياأتني  كن  فقد  عمل،  وكل  منقبة  كل  يف  الرجال  مع 
معهم  ينفرن  وكن  الرجال،  يبايعه  كما  املمتحنة«،  »�سورة  يف  املذكورة  املبايعة 
اإذا نفروا للقتال، يخدمن اجلرحى، وياأتني غري ذلك من الأعمال. فاأراد اهلل اأن 
يخت�س الن�ساء باأعمال البيوت والرجال بالأعمال ال�ساقة التي يف خارجها ليتقن 

كل منهما عمله، ويقوم به كما يجب مع الإخال�س له« اهـ.

ولهذه الآية الكرمية ارتباط وثيق بالآية )34( من هذه ال�سورة، وهي قوله 
يف  تف�سريها  و�سياأتي   .]34 ]الن�ساء/  ٻمث  تعاىل:نث ٱ  ٻ  ٻ  

»النظرة الثامنة«.

فاأنت ترين اأيتها الآن�سة، اأنه لي�س املراد بن�سيب كل من الرجل واملراأة 
مما يكت�سبه هو املال الذي يجنيه من �سجر الك�سب والعمل للمعي�سة، كما فهم 
موؤلفو كتابك، لعدم التفاتهم اإىل �سدر الآية وعجزها، واإمنا املراد به ن�سيب كل 
واحد منهما من عمله الذي يقدمه لنف�سه واأمته، ذلك العمل الذي خ�سه اهلل 
على غري  ُيْقِدم  اأن  منهما  كالًّ  نهى  ولذا  عليها.  فطره  التي  لفطرته  املنا�سب  به، 
كتابك  وموؤلفو  واأنت  وفطرته.  مزاجه  تخالف  التي  الأعمال  من  له  ا�ستعد  ما 
على  املراأة  بتحري�س  خلقه،  يف  و�سننه  اهلل  حكم  تخالفوا  اأن  تريدون  واأن�ساركم 
مباراة الرجل يف اأعماله اخلا�سة. والقذف بها يف معرتك ل تقوى عليه فطرتها، ول 
يقف يف وجه تياره ا�ستعدادها. على اأن املراأة اإذا اعتدت على الرجل يف اأعماله 
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وزاحمته فيما هو من �ساأنه، انثنى عن العطف عليها وحياطتها ورعايتها وكفايتها، 
لأنها ت�سري رجاًل مثله. وبذلك تفقد �سعادة احلياة البيتية، وي�سيع معنى الزوجية، 
وتت�ساوى الرجولة والأنوثة. ول ريب اأن ذلك من اأكرب الدواعي لتقليل الن�سل 
ال�سرعي الطاهر، وبذلك تف�سد البيوت، وت�سيع الأعراق، بف�ساد الأخالق. وهو 
العامل الأ�سد اأثًرا يف نفرة الرجل واملراأة من الزواج امل�سروع، لأنه يهون على كل 
منهما اأمر البهيمية، بعد فقد �سعادة احلياة الزوجية. وهذا اأمر وا�سح للعيان، ل 
يحتاج اإىل اأكرث من هذا البيان. فا�ساأيل عن هذا الأمم التي ت�ساهل فيها الرجال 
لك�سب  الرجل،  على  املراأة  فيها  فاْعَتَدت  وكفايتهن،  ورعايتهن  الن�ساء  بحقوق 
كونها،  »وحفظ  جوعها،  ي�سبع  ما  وقطف  عوزها  ي�سد  ما  وجني  باأودها،  يقوم  ما 

والوقوف يف وجه الفقر املروع«.

اإن ن�ساء الأمم ال�سوافر، يف غري ديارنا، اإمنا خرجت عن فطرتها، واحتملت 
ومل  املراأة،  يحرتموا  هناك مل  الرجال  من  كثرًيا  لأن  معي�ستها،  �سبيل  العناء يف 
ل�سان  على  به  اهلل  اأمر  الذي  حقها  يف  يرعوها  ومل  الرحمة،  بعني  اإليها  ينظروا 
اأنبيائه، ومل يحفظوا لها ما يجب عليهم نحوها من العناية املفطور عليها الإن�سان، 
واحليوان الأعجم اأي�ًسا. لذلك ت�ساهلوا بهذه احلقوق، وتركوا حياطة اأمهم وبنتهم 
واأختهم وزوجهم وغريهن ممن جتب عليهم رعايتهن والقيام باأمرهن قياًما �سحيًحا. 
فكان من ذلك اأن قامت املراأة باأعمال تنايف فطرتها، وتخالف مزاجها، وتناق�س 
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طبيعتها، م�سطرة اإىل ذلك وقد ُتْقِدم خمتارة اأو م�سطرة، على ثلم بي�سة ال�سرف)1(  
والأخالق احلميدة، فتقع »يف �سر حال ل تر�سى بها نفو�س الرجال« الأباة اأهل 
ا  ا �سادًقا، ل حبًّ املراأة حبًّ يحبون  الذين  ال�سحيحة،  والأخالق  واملروءة  ال�سرف 
مملوًءا بالرئاء واخلداع والنفاق، كحب هوؤلء الذين يريدون اأن يحملوها على غري 
يقف يف  ل  تيار  ويدفعوها يف  اأخالقها،  من  لي�س  على خلق  وَيْق�ِسُروها  فطرتها، 

وجهه ا�ستعدادها. هداهم اهلل �سواء ال�سبيل.

* * * * *
ا �سحيًحا فهي  اإن هذه البالد قد طبعت فطرة اأهلها على حب املراأة حبًّ
قد راعت طبيعتها، وا�ستعدادها، وفطرتها التي فطرها اهلل عليها، وقوة ج�سمها. فلم 
توجب عليها اأن تعمل اإل اأعماًل ترفع �ساأنها، وت�سعد بيتها، وتنه�س باأمتها. ومل 
ا اأو غري �ساق تقوم به خارج بيتها، كما فعل كثري من الغربيني  تكلفها عماًل �ساقًّ
اأخالقها،  واأف�سد  املراأة،  ذلك ج�سم  اأ�سعف  واإن  باأجورهن،  لال�ستعانة  بن�سائهم 

وجعلها تهجر بيتها، وتهمل اأولدها.

فالإباء العربي، وال�سرف ال�سرقي، والوازع الديني، كل ذلك ياأبى على 
الرجل، مبا ورثه من هذا الإباء وهذا ال�سرف، اأن يحتقر املراأة با�سم تعظيمها، ويهينها 
با�سم احرتامها. فهو يتعب نف�سه يف �سبيل راحتها وتكرميها، ويرباأ بها اأن تعمل ما 
تها، ويحول دون ا�سرت�سالها يف اأمور ل تليق باأخالقها واأنوثتها. ل يوافق فطرتها وقوَّ

)1(  َبْي�سة ال�سرف: اأ�سله. )م(.
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وقد ندم الغرب على ما فرط يف جنب املراأة، فقام العاقلون والعاقالت 
ينددون بالتغا�سي عن اأمور جرَّت على جمتمعهم الويالت، وجعلت املراأة حائرة 
فقد  الإن�سان احلرية.  نف�س  يقوم يف  ما  اأم رجل؟ و�سر  امراأة هي  لأنها ل تدري 
و�سح لهم اأنهم ظلموا املراأة، واأهانوها، واحتقروها، مبا ك�سروه من القيود التي كانوا 
يزعمون اأنها قيود جور وظلم، وعلموا اأنهم بتحطيم هذه القيود قد قذفوا باملراأة يف 
بحور ال�سقاء ومعارك البالء، فاأ�سقوها من حيث اأرادوا اإ�سعادها، وقتلوا عواطفها 
من حيث رجوا اإحياءها واأيقنوا اأن حب النتفاع بك�سبها قد هون عليهم كل هذه 

املنكرات.

»اإن  »الأخالق«:  »�سامويل �سمايل�س« يف كتابه  الإنكليزي  العالمة  قال 
النظام الذي يق�سي بت�سغيل املراأة يف املعامل ودور ال�سناعات مهما ن�ساأ عنه من 
املنزل، وقو�س  املنزلية. لأنه هاجم هيكل  لبناء احلياة  نتيجته هادمة  فاإن  الرثوة، 
اأركان العائلة، ومزق الروابط الجتماعية. فاإنه ب�سلبه الزوجة من زوجها �سار بنوع 
القيام  هي  احلقيقية  وظيفتها  لأن  املراأة،  اأخالق  ت�سفيه  اإل  له  نتيجة  ل  خا�س 
و�سائل  يف  والقت�ساد  اأولدها،  وتربية  م�سكنها،  كرتتيب  املنزلية؛  بالواجبات 
املعامل �سلختها من كل هذه  العائلية. ولكن  بالحتياجات  القيام  معي�ستها مع 
على  ت�سب  الأولد  واأ�سحت  منازل،  غري  املنازل  اأ�سبحت  بحيث  الواجبات، 
الزوجية،  املحبة  واأطفاأت  الإهمال،  زوايا  يف  تلقى  لكونها  احلقيقية،  الرتبية  غري 
وخرجت باملراأة عن كونها الزوجة الظريفة، والقرينة املحبة للرجل، و�سارت زميلته 
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الفكري  التوا�سع  غالًبا  متحو  التي  للتاأثريات  عر�سة  وباتت  وامل�ساق،  العمل  يف 
واخللقي الذي عليه مدار حفظ الف�سيلة«. اهـ.

اإن اإخراج املراأة من بيتها اإىل العمل خارجه �سربة  اأيتها الآن�سة،  اأجل، 
اإىل �سعف  وداٍع  عقباها،  لأمور ل حتمد  وم�سبب  العائلي،  املجتمع  على  قا�سية 
الرغبة يف الزواج ال�سرعي الذي به تنمو الأمة، وي�ستد �ساعدها، ويقوى باأ�سها. 

واإذا فرتت هذه الرغبة كتب على الأمة ال�سمحالل.

وقال العالمة »ك�سترن« يف كتابه »اإح�ساء مواليد البالد املختلفة«:

»اإن الن�ساء اخلائنات لأزواجهن �سبع يف املئة يف اأملانية و�ست يف بلجيكة، 
وخم�س يف اإنكلرتة، واأربع يف النم�سة، وع�سر الواحدة يف املئة يف البالد الإ�سالمية، 

�سواء اأكانت م�سلمة اأو غري م�سلمة«. اهـ.

حظر  اإّل  بالدنا  يف  اخليانة  �سعف  �سبب  وهل  الآن�سة؟  اأيتها  اأ�سمعت، 
اأن  ورعايتها  بيتها،  خارج  ال�ستغال  عن  تغنيها  كفاية  املراأة  وكفاية  الختالط، 
يف  اأنف�سنا  نغالط  ل  اأن  علينا  يجب  يف�سدها؟  ما  الطاهرة  اأخالقها  اإىل  يت�سرب 
احلقائق، واأن ل نلجاأ اإىل القول باأن الختالط مع العفة وطهارة ال�سمري يحول دون 
ما ي�سكو منه العقالء يف اأوربة. فال تهوين هذا الأمر فاإن له ما بعده. ومن تاأمل يف 

العواقب، اأَِمَن من امل�سائب. ب�سرنا اهلل طريق الر�سد، وهدانا �سواء ال�سبيل.
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وجاء يف جملة »�سجرة الدر« يف اجلزء ال�ساد�س من ال�سنة الأوىل، نقاًل 
عن جريدة »الإ�سرتن ميل« بقلم الإنكليزية ال�سهرية »اأين رورد«:

»اإذا ا�ستغلت بناتنا يف البيوت خوادم اأو كاخلوادم، فذلك خري واأخف 
باأدران تذهب برونق  البنت ملوثة  ا�ستغالهن يف املعامل، حيث ت�سبح  بالء من 
والعفاف  احل�سمة  حيث  امل�سلمني،  كبالد  بالدنا  ليت  األ  الأبد.  اإىل  حياتها 
والطهارة رداء اخلادم واخلادمة اللذين يتنعمان باأرغد عي�س، ويعامالن معاملة رب 
البيت، ول مي�س عر�سهما ب�سوء. نعم اإنه عار على بالد الإنكليز اأن جتعل بناتها 
البنت  يجعل  ما  وراء  ن�سعى  ل  بالنا  فما  الرجال.  بكرثة خمالطة  للرذائل  ُمُثاًل 
تعمل ما يوافق فطرتها الطبيعية؛ من مالزمة البيت وترك اأعمال الرجال للرجال، 

�سالمة ل�سرفها؟« اهـ.

وذكرت املجلة ال�سالفة الذكر مقاًل للكاتبة ال�سهرية »الالدي كوك« نقاًل 
عن جريدة »الإيكو«، قالت:

»اإن الختالط ياألفه الرجال، ولذا طمعت املراأة مبا يخالف فطرتها. وعلى 
قدر الختالط تكون كرثة الأولد غري ال�سرعيني. ول يخفى ما يف هذا من البالء 
بناتكم  تك�سبها  دريهمات  بع�س  يغرنكم  ل  الآباء  اأيها  فيا  املراأة.  على  العظيم 
اإىل ما ذكرناه. فعلموهن البتعاد من  با�ستغالهن يف املعامل ونحوها، وم�سريهن 
ويتفاقم  يعظم  فاح  ال�سِّ من  الناجت  البالء  اأن  على  الإح�ساء  دلنا  قد  اإذ  الرجال، 
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حيث يكرث الختالط بني الرجال والن�ساء. األ�ستم ترون اأن اأكرث اأمهات الأولد 
غري ال�سرعيني هن من امل�ستغالت يف املعامل، ومن اخلادمات يف البيوت، ومن 
ال�سيدات املعر�سات لالأنظار؟ ولول الأطباء الذين يعطون الأدوية لالإ�سقاط لراأينا 
اأ�سعاف ما نرى الآن. و لقد اأدت بنا احلال اإىل حد من الدناءة مل يكن ت�سوره 

يف الإمكان«. اهـ.

ا �سحيًحا  اأيتها الآن�سة، هذا وما قبله كالم امراأتني حتبان بنات جن�سهما حبًّ
�َسَعْوا  من  اأن  َعِلَمتا  فقد  تدلي�س،  ول  متويه  ول  غ�س  ول  ول خداع  فيه  رئاء  ل 
وَي�ْسَعْون لإخراج املراأة من بيتها فاإمنا ي�سعون اإىل قتل مواهبها وعواطفها واأخالقها 
واأنوثتها، ويعملون على قذفها يف بحر لي�س يف ا�ستعدادها ول من فطرتها ال�سباحة 
فيه وم�سادمة تياره. فال تنخدعي اأنت ومن هن على راأيك باأقوال طغمة)1(  من 
ف�ساق الرجال، ال�سفهاء الأحالم، الف�سدة الأخالق، الذين ل يروقهم اإل اأن يروا 

املراأة بينهم، ليتمتعوا بجمالها ولني حديثها.

 اإن عقالء الأمم الغربية ينفرون من هذه احلال التي �سربت فيهم بجرانها)2(. 
وفينا نفر، اأ�سلهم اهلل على علم، يريدون اأن يف�سدوا املراأة با�سم اإ�سالحها، ويهدموا 
اأن  الكالم على  بتزاويق  النا�س  يحملون  فهم  ال�سنيع.  ب�سوء هذا  البيتية  احلياة 

)1(  ُطْغمة: جماعة فا�سدة. )م(.
)2(  �سربت فيهم بجرانها: ا�ستقرت وثبتت. )م(.
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ينحو منحى الغربيني يف كل �سيء حتى ال�سار من الأخالق والعادات وما يجوز 
لنا اأن نقلدهم. اإل يف العلم والعمل، وحب الوطن، وبذل كل غال ورخي�س يف 

�سبيل اإحيائه واإ�سعاده:

النظرة ال�ساد�سة - يف عمل املراأة خارج بيتها

اإِْرثكم َطيِّب  ْقِليُد  التَّ ُيْف�ِسد  َفال 
َوْحَده الِعْلَم  �ِسَوى  ِمْنُهم  َتْقَرُبوا  َول 

مِّ )1(  َفِفي َد�َسِم الَغْرِب اْخَتفى َناِقُع ال�سُّ
ّم)2( وا َعَلى اأَْخــــالِق اآَباِئنا ال�سُّ َوَع�سُّ

)1(  البيتان للموؤلف من مقطوعة له مذكورة يف ديوانه يف ال�سفحة 662 بعنوان »التمدن امل�سوه«. والد�سم: ما يتحلب 
من اللحم وال�سحم واجلوز واللوز ونحوها. وال�سم الناقع: القاتل البالغ الثابت.

م: جمع اأ�سم، وهو ال�سيد ذو الأنفة الكرمي. )2(  ع�س على الأمر: ا�ستم�سك به. وال�سُّ





اأي  يف  كتابك  األفوا  من  اأو حكم  الآن�سة،  اأيتها  ا�سطرب حكمك،  قد 
العقلني اأرجح: عقل الرجل اأم عقل املراأة؟ فحكمت يف )�س 71( باأن ترجيح 
عقل الرجل من حيث الفطرة على عقل املراأة، اأو ترجيح عقل املراأة على عقله، 
لي�س من �ساأنه ول �ساأنك، ول يف ا�ستطاعته ول ا�ستطاعتك، لأنه اأخفى الأ�سياء 

عليه وعليك.

اإن �سلمنا هذا املدعى، وهو قريب من ال�سواب، فهل ا�ستدللك عليه بقوله 
 ]85 ]الإ�سراء/  ېئمث  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   نث  تعاىل: 
يثبت هذا املدعى؟ وهل الروح والعقل �سيء واحد كما زعمت يف قولك »واإن روحك 
اأو عقلك لي�س اإل نف�سك وحقيقتك« من قال هذا قبلك؟ لعله من مبتكراتك 
التي مل يهتد اإليها اأحد من العاملني قبلك ولعله ل يهتدي اإليها اأحد من بعدك، 
عى لي�س بينها وبينه  ولي�ست هذه باأول مرة ا�ستدللت فيها باآيات الكتاب املبني على ُمدَّ
منا�سبة. اإن الربهان غري ال�سف�سطة، واإن احلقائق العلمية ل تثبت بالتزاويق ال�سعرية 

والزخارف اخلطابية، واإن احلق ل يحول دون روؤيته التمويه والتغرير والأباطيل.

النظرة ال�سابعة
يف  الكالم على عقل الرجل وعقل املراأة
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ثم اأخذت يف )�س 72( فما بعدها، قبل اأن يجف قلمك تثبتني رجاحة 
عقل املراأة على عقل الرجل، وقد قدمت بني يدي ذلك هذه العبارة:

اإىل طلب  ي�سوقني  عقاًل  الرجل  من  اأ�سلح  املراأة  اأن  باإثباتي  تظنن  »ول 
ترجيح املراأة على الرجل منزلة«.

عاك مثاًل الذكر والأنثى من احليوان غري الناطق فقلت: ثم �سربت ملدَّ

»اإن الذكر اأقوى ج�سًما من الأنثى، واإن الأنثى اأ�سلح غريزة من الذكر 
واأعطى  الذكر احلظ الأوفر من قوة اجل�سم،  فاأعطى  اأن يظهر عدله  اأراد  واإن اهلل 
با�سطراره  اأن يظهر حكمته  اأي�ًسا  واأراد  الغريزة.  الأوفر من �سالح  الأنثى احلظ 
كالًّ من الأنثى والذكر لل�سركة، فيكمل كل واحد منهما ما نق�س يف �سنوه. فهذا 

ي�ستفيد من تلك حكمة، وتلك ت�ستفيد من هذا قوة«.

الن�سل  �سغار  وتربية  الع�س  بناء  املكلفة  الطري  باأنثى  لذلك  مثلت  ثم 
وحفظه، اإىل اأن قلت:

دفة  من  الأنثى  تكليف  ي�ستلزم  ما  اهلل  يكلفه  مل  الطري  من  الذكر  »اإن 
وعناية وحكمة، اإمنا كلفه ما يوافق قوة ج�سمه من جلب ق�س لبناء الع�س والتقاط 

قوت ل�سغار ن�سله«.
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ثم قلت م�ستنتجة:

»تلك حالة ثابتة يف روح كل حيوان، وقاعدة طبيعية عامة ل تتغري، ول 
ا�ستثناء فيها. وهي مقدمة �سحيحة ن�ستنتج منها اأن الروح الناطقة اأو العقل يرجح 
فطرة يف املراأة، كما ترجح قوة اجل�سم يف الرجل. ولول ذلك ملا خ�س اهلل تعاىل 
الرجل باجلهاد الأ�سغر، وهو يقت�سي قوة من اجل�سم اأكرث مما يقت�سي من العقل، 
وملا خ�س املراأة بالعناية يف تربية ال�سغار، و هي تقت�سي قوة من الروح والعقل اأكرث 
مما تقت�سي من اجل�سم، مع اأنه �سبحانه وتعاىل كلف الثنني يف غري ذلك تكاليف 
اجل�سم  قوة  من  الرجل  على  اهلل  اأ�سبغها  التي  النعمة  فيها...اإن  بينهما  فرق  ل 
حم�سو�سة منظورة؛ فال ريب اأنه جل وعال اأ�سبغ على املراأة من قوة الروح والعقل 

ما يعادل نعمته املنظورة على الرجل«.

األ ترين اأنك، اأيتها الآن�سة، قد ن�سيت يف حلظة من الزمان اعرتافك قبل 
اأ�سطر باأنه لي�س من اأمرك ول من �ساأنك ترجيح عقل الرجل من حيث الفطرة 
على عقل املراأة، اأو ترجيح عقل هذه على عقل ذاك. فحكمت بعد اأ�سطر على 
الرجل، حكًما جائًرا فا�سًدا يراد به النتقام منه ل ت�سوير احلقيقة، اإنه مل يتميز 

اإل بقوة اجل�سم، واأما املراأة فقد امتازت ب�سالح العقل وكماله!

تلك مقدمات رمبا كانت �سحيحة بالن�سبة اإىل احليوان الأعجم، رتبتها، 
ْقِتَها على الإن�سان العاقل فجعلت الرجل  اأيتها الآن�سة، فا�ستخرجت منها نتيجة َطبَّ
ا بالفطرة احليوانية  ً ل عقل له، واإمنا وظيفته الكدح والعمل والن�سب والتعب ُم�َسريَّ

النظرة ال�سابعة - يف الكالم على عقل الرجل وعقل املراأة
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به  ال�سالح واحلكمة. فكاأن ما يقوم  املراأة وحدها ذات العقل  املح�سة. وجعلت 
الرجل من الأمور العظيمة والأعمال ال�ساقة وال�سوؤون احلكيمة املنظمة ل يقت�سي 
له كماًل يف العقل ودقة يف العمل، وحكمة يف التدبري، واإمنا يعمله مدفوًعا ب�سائق 

الغريزة احليوانية.

اأكرث  اإمنا يقوم بقوة اجل�سم  اأن اجلهاد الأ�سغر )اأي احلرب(  وقد زعمت 
مما يقوم بالعقل. لو كان ذلك �سحيًحا لراأينا الأمم املتوح�سة هي وحدها امل�سيطرة 
على كل عامل متمدن، والآمرة الناهية يف اأوربة واأمريكة، فاإنها اأقوى اأج�ساًما واأ�سد 

قوة ج�سدية.

اأكرثها علم ونظام، وتدبري ودهاء، وحكمة  اأو يا هوؤلء،  احلرب، يا هذه، 
اإل الرباعة يف ال�سناعة. وهذا كله ل  وروية واإعداد قوى من الآلت ل يكونها 
يكون اإل بالعقول الراجحة، واحللوم النا�سجة. ثم تاأتي بعد ذلك ال�سجاعة، ثم 
قوة الأج�سام. اأفهمت، اأيتها الآن�سة؟ بل اأََفِهَم موؤلفو كتابك؟ اإن مل تفهمي، اأو 

مل يفهموا فا�ساأيل، اأو فلي�ساألوا من يفهم.

من  عداه  وما  فقط،  باجلهاد  اإل  اهلل  يخ�سه  مل  الرجل  اأن  زعمك  اأما 
التكاليف فقد �ساوى الرجل واملراأة فيه، فهذه مغالطة وا�سحة. فكما خ�س اهلل 
الرجل باجلهاد فقد خ�سه بالنبوة واخلالفة، والولية، واجُلَمع، واجلماعات، وزيادة 
الن�سيب يف الإرث، والتع�سيب يف املرياث، والزيادة على واحدة ب�سرطها ال�سيق، 
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وانت�ساب الأولد اإليه، وجعل الطالق بيده ب�سرطه، وعقدة النكاح، والرجعة بعد 
الطالق. وكذا خ�سه بوجوب ال�سعي والن�سب والكدح ليعول مملكته ال�سغرية 
)بيته( اإىل غري ذلك مما خ�س اهلل به الرجل دون املراأة، ل نزوًل على اأنانية الرجل، 
ول ظلًما للمراأة كما تزعمني، بل لأنه بطبيعته وتربيته م�ستعد لذلك كله، ولي�س 
يف املراأة هذا ال�ستعداد. وكذلك خ�س املراأة باأعمال تنا�سب طبيعتها وتربيتها، 
وفا�سل  الأعمال  �سالح  على  اأولدها  وتربي  ب�سوؤونه،  تعنى  البيت  ربة  فكانت 
الأخالق، وحتوط مملكتها ال�سغرية مبا اأوتيت من حنان و�سفقة وعطف ومبا حتلت 
وظيفة  تتمم  اأخرى  بوظيفة  للقيام  �ساحًلا  ليكون  الزمان  كيفه طول  به من عقل 

الرجل.

وقد تغافلت عن كل هذه اخل�سائ�س لأنها مما تثبت كمال العقل للرجل، 
له به اهلل تعاىل للولية  وا�ستعداده املوروث ملبا�سرة كبار الأمور، و�سالحه الذي اأَهَّ
على مملكته ال�سغرية. واأنت ل تعرتفني بذلك كله. اأما نحن فال نقول، كما قلت، 

ُدها من العقل كما جردت الرجل منه. رِّ اإن املراأة اأ�سلح عقاًل يف الفطرة، ول جُنَ

وكذلك ل نقول بقول جمهور العلماء املََهرة يف هذا املو�سوع: »اإن عقل 
املراأة اأقل وزنًا من عقل الرجل.«

ول كما قالت دائرة املعارف الإفرن�سية: »اإن تركيبها اجلثماين يقرب من 
ا وتتاأثر بغاية ال�سهولة  تركيب الطفل. ولذلك تراها مثله ذات ح�سا�سية حادة جدًّ

النظرة ال�سابعة - يف الكالم على عقل الرجل وعقل املراأة
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يف  توؤثر  املوؤثرات  هذه  اأن  ومبا  واخلوف.  والأمل  كالفرح  املختلفة:  بالإح�سا�سات 
ت�سورها بدون اأن تكون م�سحوبة بتعقل، فلذلك تراها ل ت�ستمر لديها اإل قلياًل. 

ومن هنا �سارت املراأة معر�سة لعدم الثبات«.

ول كما قال »بردون« الفيل�سوف ال�سرتاكي يف كتابه »ابتكار النظام«:

»اإن وجدان املراأة اأ�سعف من وجداننا بقدر �سعف عقلها عن عقلنا«.

و« كما يف تاريخ الرتبية للفا�سل »عبد اهلل امل�سنوق«:  ول كما قال »ُر�سُّ
»اإن املراأة مل تخلق للعلم، ول للحكمة، ول للتفكري، ول للفن، ول لل�سيا�سة. واإمنا 
ا تغذو اأطفالها بلبنها، وتتعهد �سعفهم بح�سن عنايتها، وت�سلمهم  خلقت لتكون اأُمًّ
وترجع  الطبيعة.  به  توحي  ما  نحو  على  بهم  يعتني  للمربي  اأو  لالأب  ذلك  بعد 
هي للقيام بوظيفة الأمومة: فتحمل وت�سع وتر�سع وتتعهد لتعود فتحمل وت�سع 

وتر�سع وتتعهد من جديد، وهي واأطفالها دائًما يف عنق الرجل...اإلخ اإلخ«.

ولكننا نقول: اإن الرجل واملراأة هما قوام هذه احلياة، واإن للرجل اأعماًل 
ل يجوز اأن تعتدي عليه فيها املراأة، واإن للمراأة اأعماًل ل يجوز للرجل اأن يعتدي 
اإمتام  عليها فيها، واإن اهلل وهب كالًّ من الغريزة والعقل املكت�سب ما يعينه على 

ما خلق له، ومبا�سرة ما رباه عليه الزمان الطويل، وهذا معنى قوله تعاىل: نث ں  
ھھ   ھ   ھ   ہ       ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
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النظرة  يف  ذلك  �سرحنا  كما   ]32 ]الن�ساء/  ۓمث   ۓ   ے   ے  
ال�ساد�سة.

اإن الرجل واملراأة يف اأ�سل الفطرة �سواء. وقد كانا يف اأقدم الأزمان �سيًئا 
واحًدا كما يقول املَهَرة الباحثون من العلماء، واإليه الإ�سارة بقوله تعاىل: نث ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         

ٺ)1(مث ]الن�ساء/ 1[. 

وقد ق�ست حكمة اخلالق اأن يتدرج هذا املخلوق يف �سنن الرتقي والتطور 
حتى متيز الذكر من الأنثى، ثم ما زال مرتقًيا تبًعا لل�سنة الإلهية حتى ا�ستبانت 
فيه الإن�سانية بع�س ال�ستبانة. فاأخذ الذكر والأنثى يعمالن مت�ساويني يف كثري من 
الأعمال حتى اإر�ساع الأولد. ثم �ساءت حكمة اهلل �سبحانه اأن ي�سري كل نوع 
منفرًدا يف طريق غري طريق الآخر لكنهما يلتقيان عند نقطة امل�سلحة التي يكون 
بها بقاء هذا النوع الإن�ساين. فالطريق التي افرتقا فيها عماًل وتفكرًيا معرقة يف 
الِقَدم، وقد اأثر كل هذا الزمان الطويل يف تربيتهما ومناحي اأعمالهما واأهوائهما. 
فاإن اأردنا اأن ن�ساوي اأحدهما بالآخر يف كل �سيء وبخا�سة الأعمال التي تعجز 
املراأة بطبيعتها عن القيام بها، وجب علينا اأن نعود يف حافرتنا �سيًئا ف�سيًئا، حتى 

نتمكن من الرجوع اإىل ما كنا عليه من الإن�سانية امل�سوبة بالوح�سية.

يف الآية الكرمية اإ�سارة وا�سحة اإىل اخللية الأوىل وانق�سامها، كما هو معروف عند علماء التكون احليوي.  )1(

النظرة ال�سابعة - يف الكالم على عقل الرجل وعقل املراأة
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احلق، اأيتها الآن�سة، اأن عقل الرجل وعقل املراأة واحد من حيث اجِلِبلَّة. 
ول ف�سل لأحدهما على الآخر يف ذلك، غري اأن عقل الرجل قد �سار يف طريق، 
وعقل املراأة قد �سار يف طريق اآخر. اإن املراأة يف كل هذه املدة التي ت�سبق )زمن 
الِفَطْحل)1(( قد انتهجت يف احلياة منهًجا �سريها امراأة. وكذلك الرجل، قد نحا 
منحى اآخر �سريه رجاًل لتتم اإرادة اهلل يف اإ�سالح هذا النوع الإن�ساين. فال يجوز 
لأحدهما اأن يعتدي على مركز الآخر واأعماله. وقد ميز اهلل الرجل بقوة ج�سمه 
م�ساق  واحتماله  امل�ساعب،  وركوبه  املكاره،  على  و�سربه  ال�سدائد  على  َوَجَلِده 
برقة  املراأة  وميز  عقله،  اإىل  ذلك  ا  من�سمًّ الأهوال،  خموف  وم�سادمته  الأعمال، 
ا ذلك اإىل عقلها،  �سعورها ودقة اإح�سا�سها و�سدة عطفها على اأولدها وبيتها من�سمًّ
فلكل منهما ميزة خ�سه اهلل بها. وقد كونت هذه امليزة الأدهار الطوال، والأحقاب 
املت�سلة باأقدم الأزمان. وما كونته ال�سنون ل تن�سفه اإل ال�سنون، وما بنته الأحقاب 
من  كتابك  اأّلف  ومن  اأنت  تكوين  فال  احلق،  هو  هذا  الأحقاب.  اإلَّ  تهدمه  ل 

املمرتين.

اإن املراأة، اأيتها الآن�سة، خلقت لتوؤدي وظيفة امراأة. واإن اأردنا اأن نعرب عن 
تدريًجا  نتها  كوَّ القدم  يف  املعرقة  الطوال  املَُدد  اإن  قلنا:  ا  ع�سريًّ تعبرًيا  املعنى  هذا 

لتوؤدي وظيفة يكمل بها النظام الإن�ساين، كما �ساء الأمر الإلهي: نثڈ  ژ  

)1(  الِفَطْحل: زمان مل يخلق فيه النا�س َبْعد، اأو هو زمان نوح، وقال اأبو عبيدة: »الأعراب تقول: هو زمن كانت احلجارة 
فيه رطبة« واإذا قالوا: كان ذلك يف زمن الِفطْحل، فاإمنا يعنون املبالغة يف الِقَدم.
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱمث ]الروم/ 21[.

فال�سجة التي اأ�سم الآذان دويها لتكليف املراأة ما مل تخلق لأجله من 
ّج بها يف املعامل وامل�سانع، ودفعها ملزاحمة الرجل يف  العمل خارج منزلها، والزَّ
اأعماله التجارية والإدارية وغريها، كل ذلك قتل حلريتها، واإ�سعاف ملواهبها، واإماتة 

م على قواها التي كونتها الأيام لتقوم بوظيفة امراأة. ل�ستعدادها الأنثوي وَتَهجُّ

حريتها  �سلب  يريدون  الذين  وال�سيدين  ال�سيدات  بع�س  على  فحرام 
مملكتها  واإ�سعاد  اأولدها،  وتربية  منزلها  اإدارة  ودون  دونها  واحلوؤول  ال�سحيحة، 
الوطن.  وهي  األ  الكبرية،  اململكة  ي�سعد  �ساحًلا  ن�ساأ  فيها  تربي  التي  ال�سغرية 
و�سياأتي مزيد بيان لهذا املو�سوع؛ مو�سوع عقل الرجل وعقل املراأة، ووظيفة كل 

منهما يف النظرة الآتية كما لهذا البحث بع�س البيان يف النظرة ال�سابقة.

وقد عقدت ح�سرة الآن�سة، ف�ساًل طوياًل عري�ًسا اأكرثت فيه من التزاويق، 
لتثبت ق�ساوة الرجل، وف�ساده و�سعف القوة العاقلة فيه، واأنه ظامل منذ خلقه اهلل 
اإىل يومنا هذا، واأن املراأة على ال�سد من ذلك. وقد اأتت بربهان على مدعاها كان 

دلياًل وا�سًحا على ف�ساد املراأة، ل على ف�ساد الرجل. فقد قالت يف )�س 92(:

واأمر  روحه،  من  فيه  نفخ  من  ا�ستعباد  عن  �سبحانه  اهلل  ير�سى  »كيف 
املالئكة اأن يقعوا له �ساجدين؟ هل نفخ اهلل من روحه يف القوى امل�ستعِبد غريه 

النظرة ال�سابعة - يف الكالم على عقل الرجل وعقل املراأة
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ومل ينفخ يف روح الرقيق ال�سعيف الذي ا�ْسَتْعَبَدُه غريه؟ كال، اإنه نفخ من روحه 
نثۓ  ڭ  ڭ   ال�سالم  اآدم عليه  القوي منذ عهد  الرجل  يف الثنني، لكن 
ا، »ع�سى ربه فغوى«  ڭ مث   ]طه/ 121[ فاإذا كان اآدم عليه ال�سالم، وقد كان نبيًّ
فكيف حال الأقوياء من اأولده الرجال الذين وجدوا يف اأنف�سهم قوة غووا بها، 

فتكربوا وجتربوا على من ا�ست�سعفوه فا�ستعبدوه؟«.

فاتك  قد  اأنه  بديع. غري  اخلطابة  واأ�سلوب من  ال�سعر جميل،  كالم من 
اإمنا هي املراأة... ولول  اأن الذي حمله على مع�سية ربه حتى غوى  اأيتها الآن�سة 
حواء ملا نزل بنا هذا البالء، وملا لقينا هذا ال�سقاء... اإل اأن تقويل: اإن من غرر 
نًِّثا ي�سبه املوؤنثني اأو املتاأنثني من �سبان  باآدم وخدعه واأغواه كان رجاًل موؤنًثا اأو ُمَتاأَ
الزمان ويزينون لهن اخلروج عما خلقهن  الذين يخدعون مرتجالت هذا  اليوم 
اهلل لأجله، ليتم لهم ال�سرور بقتل عواطف املراأة، وك�سر كل قيد من قيود اأنوثتها.



بالنظرة الآتية، التي تبحث يف معنى ولية  ولهذا البحث ارتباط وثيق 
ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قوله  فيها  ر  ُيَف�سَّ التي  وهي  املراأة،  على  الرجل 

ٻمث     ]الن�ساء/ 34[.

الأحكام،  ببع�س  املراأة  الرجل عن  ميز  اأن اهلل  الآن�سة  راأت ح�سرة  وملا 
خافت اأن يكون ذلك التمييز تف�سياًل للرجال على الن�ساء، وهي ل تر�سى عن 
لون الن�ساء؟  ذلك، لأنها تزعم اأن الن�ساء مف�سالت على الرجال عقاًل فكيف َيْف�سُ
فعمدت اإىل ن�سبة اجلور والظلم اإىل اهلل �سبحانه من حيث ل ت�سعر، وحكمت يف 
)�س 90 - 91( اأن اهلل اإمنا ميز الرجال بهذه الأحكام نزوًل على اإرادتهم، لأنهم 
ق�ساة القلوب ي�سعب عليهم الإذعان اإىل احلق، مبا طبعوا عليه من ف�ساد اخللق، 
ومبا تعودوه من �سيء عادات اجلاهلية. وزعمت اأنها بهذا التاأويل، الذي ن�سبت 
فيه الظلم اإىل اهلل �سبحانه، قد اأطلت على الإ�سالم من اأعايل اآيات اهلل واأحاديث 
ر�سوله. وقد غاب عنها اأن ما �سرحناه من ا�ستعداد الرجل لهذا التف�سيل الدنيوي 
هو الذي جعله مظهًرا لهذا التمييز، كما اأن ا�ستعدادها ملا خلقت له جعلها مظهًرا 

لتمييز اآخر. كما اأو�سحنا ذلك فيما �سبق، و�سنزيده اإي�ساًحا فيما �سياأتي.

النظرة الثامنة
يف معنى ولية الرجل على املراأة
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اإن كان لك، اأيتها الآن�سة، دار للعمل، ولك فيها عمال، فهل يكون عمل 
اإل  اإىل كل واحد  كل عامل واأجره م�ساوًيا لعمل الآخر واأجره؟ وهل تعهدين 
فيما هو م�ستعد له؟ واإذا فعلت ذلك فهل ُيَعدُّ عملك منافًيا للحكمة وامل�سلحة، 
واإذا �ساويت بني العمال يف الأعمال والأجر، من غري نظر اإىل اأهلية كل منهم، 
اأفال يكون ذلك خرًقا يف الراأي يدعو اإىل اإف�ساد العمل؟ وقد جاء يف احلديث: 
َد الأمر اإىل غري اأهله فانتظر ال�ساعة« اأي �ساعة خرابه وف�ساده، فكذلك ما  »اإذا ُو�سِّ
ميز اهلل به الرجال من الأعمال، اإمنا ميزهم به يف هذه الدنيا لأنهم موؤهلون له منذ 
اأنه �سبحانه حكم بذلك نزوًل على ق�ساوة قلب الرجل، كما  الزمان الأقدم، ل 

قلت يف )�س 91(:

»الثقة بينهما متبادلة. فاإن �سلت اإحداهما طريق ال�سواب نبه امل�سيب 
ره عاقبة �سذوذه، وهداه طريق ال�سواب«. املخطئ، وب�سَّ

امة عليها معنى  قوَّ اأي هل يف كونها  الأمة على احلكومة،  قيام  فهل يف 
انتقا�س الأمة واإذللها واإخ�ساعها و�سلبها حريتها امل�سروعة؟ هل يف ذلك معنى 
اأنها �سيدة عليها تت�سرف بها ح�سب اأهوائها؟ اأم معناه اأن الوطن لبد ل�سالحه 
من اأويل اأمر تختارهم الأمة نف�سها، فتلقي بنف�سها خمتارة بني اأيدي من تثق بهم 

ليكونوا قوامني عليها بالق�سط، مراعني للحق.

فكذلك البيت هو مملكة �سغرية ُيراعى فيه ما ُيراعى يف اململكة الكبرية. 
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وقد خ�س اهلل من يف هذا البيت كالًّ بح�سب ا�ستعداده وفطرته التي فطره عليها. 
اأو احلكومة، مبا ف�سله اهلل من قوة اجللد وال�سرب على العمل،  فالرجل هو الوايل 
َله له من الولية  ا، وقد َكيَّف عقله منذ الزمان الأبعد مبا اأَهَّ وبخا�سة ما كان منه �ساقًّ
مكتدًحا  ويروح  يغدو  والعامل،  واحلافظ  ام  القوَّ فجعله  الأعمال،  بهذه  والقيام 
بالنف�س  ويفديها  والطوارئ،  العوادي  من  ويحفظها  ال�سغرية،  مملكته  ليعول 
كل  من  ووقايتها  عليها  والقيام  وحفظها  رعايتها  �سبيل  ي�سنُّ يف  ول  والنفي�س، 
�سوء مباله ودمه. واأهل البيت هي الرعية، تقوم يف مقابل ذلك مبا يجب عليها نحو 
اإ�سعادها، ولي�س يف ذلك معنى  نف�سها ونحو راعيها وحافظها املكتدح يف �سبيل 
د به حفظ البيت من اأن تنهار  ال�سيد وامل�سود، واإمنا هو عمل م�سرتك املنفعة ُيْق�سَ

�س اأركان �سعادته. دعائم األفته، وُتَقوَّ

فالرجل له من قوة ج�سمه وانطباعه على اجللد ومقاومة الأخطار وال�سرب 
له اأن يكون هو  على �ساق الأعمال وتكيُّف قواه العقلية باأخالق الرجولة ما خوَّ
القّوام احلافظ الأمني. واملراأة مبا لها من دقة ال�سعور ورقة العواطف وح�سن التنظيم 
امة على بيتها راعية له،  والرتتيب وتكيُّف قواها العقلية باأخالق الأنوثة كانت قوَّ
وتن�سئتهم  �ساحلة،  تربية  اأولدها  تربية  من  فيه  اإليها  عهد  ما  على  اأمينة  حفيظة 
فه اهلل منذ القدم على ما اقت�سته  تن�سئة ت�سعدهم لت�سعد بهم اأمتهم. َفَعْقُلها قد كيَّ
لتتم احلكمة  الرجل،  فيها عقل  �سار  التي  الطريق  ف�سار يف طريق غري  حكمته، 
الإلهية يف عمران هذا الكون. ولو �سار العقالن يف طريق واحدة مل تنتظم �سوؤون 
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هذه احلياة، اإذ لول اختالف هذه القوى واآثارها يف هذا الوجود ملا كان هذا الكون 
على ما نراه فيه من النظام والتنا�سق.

لو كان َعْقال الرجل واملراأة مت�ساويني من حيث الجتاه لراأيت كالًّ منهما 
يريد اأن يكون هو الوايل. وماذا يفيد الوايل بال رعية؟ وكما اأن الولية ل تكون 
اإل ملن فيه من الكفايات ما يوؤهله لها، فكذلك ولية البيت الكربى. ول ريب اأن 
ْتُه عليها الأحقاب الطويلة كان فيه  الرجل بفطرته التي فطر عليها وتربيته التي َربَّ
ال�ستعداد لهذه الولية اأما املراأة ففطرتها تاأبى عليها ذلك. وتربيتها التي كّيفتها 
لتها لتكون  لتها لولية غري هذه الولية. اأهَّ يف ُمدد ُمْعِرَقة يف الِقدم مبا كيفتها به اأهَّ
ثم اجتماعهما يف  العقلني،  اجتاه  واأولدها. فكان من اختالف  بيتها  امة على  قوَّ
�سلكي  اختالف  من  يكون  كما  الكون،  هذا  عمران  امل�سرتكة  امل�سلحة  عرفات 
الكهرباء �سلًبا واإيجابًا، ثم اجتماعهما عند نقطة امل�سلحة الداعية لختالفهما، نور 

للم�ستب�سرين، وهدى للم�ستهدين.

اأفهمت، اأيتها الآن�سة، اأم اأفهم موؤلفو كتابك معنى قوله تعاىل:  نث ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  مث ]الن�ساء/ 34[.

الرجل  وا�ستعداد  الطبيعة  حكم  اإىل  امل�ستند  العقل  بحكم  فالولية، 
للولية منذ الزمان الأقدم، حق من حقوق الرجل، كما �سرحنا. وهذا معنى قوله 
]الن�ساء/ 34[ اأي هم ُولة وحفظة  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻمث   تعاىل: 
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بع�س،  بع�سهم على  »مبا ف�سل اهلل  بقوله:  اًما  قوَّ الرجل  َبنيَّ احلكمة بجعل  وقد 
ومبا اأنفقوا من اأموالهم«، فجعل ذلك راجًعا اإىل اأمرين: الأول طبيعي يرجع اإىل 
تربيته واأخالقه التي ُجِبل عليها ف�سارت طبيعة له بطول الزمان. وهذا التف�سيل 
لي�س تف�سياًل له من حيث الأف�سلية عند اهلل ديًنا ول خلًقا ول قربى لديه ول 
زلفى، قال اهلل تعاىل: نثڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث ]احلجرات/ 13[ وقال 
ر�سول اهلل : »لي�س لأحد ف�سل على اأحد اإلَّ ِبديٍن اأو عمل �سالح« واإمنا هو 
تف�سيل دنيوي حيوي يرجع اإىل طبيعته وِجِبلَّته. وذلك لأنه �َسار منذ زمان طويل 
يف طريق غري طريق املراأة، مبعنى اأن عقله واأخالقه قد كيفتها الأحقاب  املُْمِعَنة يف 
له لأن يكون �ساحب الولية، اأو القوام، اأو احلافظ، اأو الراعي. ولذلك  القدم مبا اأَهَّ
كان الأنبياء، والأئمة، والولة، واأ�سحاب الأعمال العظيمة التي حدثت يف هذا 
واملزايا والقوى  به من اخل�سال  مبا ف�سلهم اهلل  الرجال،  الكون قدميًا وحديًثا من 
التي توؤهلهم للقيام مبثل هذه الأمور اجلليلة. واإننا نرى، حتى يف القرن الع�سرين، 
والق�ساة  واحلكام  الولة  هم  الرجال  اإن  املراأة،  حرية  ع�سر  والنور،  املدنية  ع�سر 
والنواب وغريهم من اأرباب الدولة وقادة الأمة، وهم اأ�سحاب الأعمال العظيمة. 
واأن من ت�سبه من ن�ساء هذا الع�سر مبن ذكرنا، فعلى قلته، مل يبلغ َمْبَلغ الرجال 

العاملني. لأن الوراثة القدمية ل متحوها اإل الأحقاب الطويلة.

اًما اكت�سابي، وهو يرجع يف احلقيقة اإىل ال�سبب  ال�سبب الثاين جلعله قوَّ
ڀ   ڀ   نثڀ   تعاىل:  قوله  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  الطبيعي(  )اأي  الأول 
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يف  َتِعبني  وي�ستغلون  معتملني،  بون  َيْن�سَ فاإنهم   ]34 ]الن�ساء/  ٺمث  
ك�سب املال ليعولوا به اأهلهم، ويدفعوا عنهم غوائل احلاجة اإىل املاأكل وامللب�س 
وغريهما مما يحتاجه اأهل البيت. ويف الآية دليل وا�سح على وجوب النفقة 
الرجل  تلزم  والبنت والأخت وغريهن ممن  والأم  الزوجة  واأن  الرجل،  على 
تعاىل  اهلل  قدم  وقد  الراعي.  الويل  وجود  مع  عماًل  ُيَكلَّْفن  ل  عليهنَّ  النفقة 
ال�سبب الأول على الآخر لأنه هو املهم، ولأنه الأ�سل يف ال�سبب الثاين. اإذ 

لول الأهلية الطبيعية لهذه الولية ملا كان مكلًفا اأن يقوم باأمر النفقة.

ثم قال تعاىل مبيًنا وظيفة املراأة: نث ٺ   ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث  ]الن�ساء/ 34[. فبنيَّ لنا اأن للمراأة ولية اأخرى وقياًما 
على البيت اآخر، فال�ساحلات من الن�ساء يقمن بهذه الولية حق القيام، فريعني 
بيوتهن  ب�سوؤون  وُيْعَنني  بحقوقهن،  الرجال  قام  كما  بحقوقهم  َوَيُقْمن  رجالهن 
املال،  بك�سب  ليقوموا  خارجها  بالأعمال  الرجال  يعنى  كما  اأولدهن  وتربية 
ويبذلوا منه ما يحتاجه البيت ومن فيه »فال�ساحلات« هن من �سلحت نفو�سهن 
بالدين والرتبية الفا�سلة، ومل تف�سد باإقدامهن على ما ل يليق بامراأة توؤمن باهلل 
واليوم الآخر اأن ُتقدم عليه، فهن غري فا�سدات خلًقا ول عماًل ول اإدارة، بل هن 
�ساحلات يف نفو�سهن واأعمالهن ليكن �ساحلات خلدمة املجتمع الإن�ساين بخدمة 
بيوتهن وتربية اأولدهن واإ�سعاد العائلة. فمتى ا�ستقامت اأحوال املمالك ال�سغرى 
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هلل  املطيعات  هن  و»القانتات«  والوطن.  الأمة  اأحوال  ا�ستقامت  البيوت(  )اأي 
للرجل  منهن  طاعة  هي  الطاعة  وهذه  الزوجية.  بحقوق  القائمات  ولأزواجهن، 
والنظام،  القانون  �سمن  للوايل  الرعية  طاعة  هي  واإمنا  �سرًعا.  عنه  منهيٍّ  غري  يف 
وهي طاعة تقابلها طاعة الرجل للمراأة �سمن النظام العائلي اأي�ًسا. فال يطاع رجل 
فيما فيه اإف�ساد للنظام واإخالل بحياة الأ�سرة، ول تطاع امراأة فيما ينايف م�سلحة 
الألفة، ويخالف قانون �سعادة البيت. و»احلافظات للغيب« هن اللواتي يرعني يف 
غيبة الرجال ما جتب رعايته وحفظه من ال�سرف واملال ونظام البيوت وغري ذلك 
بحفظ حقوقهن  اهلل  كما حفظهن  وترعاه،  عليه  حتافظ  اأن  البيت  لربة  ينبغي  مما 
الن�ساء،  نحو  بواجباتهم  بالقيام    نبيه  ل�سان  وعلى  كتابه  يف  الرجال  اأمر  باأن 
وبال�ستي�ساء بهن خرًيا، وبالوفاء لهن باحلقوق التي منحها اهلل اإياهن. وهذا معنى 
قوله تعاىل: »مبا حفظ اهلل« اأي مبا حفظهن اهلل به من الواجبات التي فر�سها لهن 
على الرجال. اأي اأن هذه الواجبات التي فر�سها اهلل على الن�ساء هي يف مقابل 

واجبات فر�سها على الرجل نحو املراأة.

ٱ   نث  تعاىل:  قوله  وهو  الكرمية،  الآية  من  الأول  فال�سق 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺمث  ]الن�ساء/ 34[ ُيبنيِّ وظيفة الرجل، وهي اأنه راٍع يف اأهله، واٍل 
عليهم، حفيظ على َمن وله اهلل عليه، مع بيان ال�سبب الذي من اأجله ن�سبه لهذه 
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الوظيفة، وال�سق الآخر منها، وهو قوله تعاىل: نثٺ   ٺ  ٿ  
لها اهلل لها، ليتم  ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث  ]الن�ساء/ 34[ يبني وظيفة املراأة التي اأهَّ

َره اهلل له نظام الكون، وت�ستقيم اأحوال الأ�سرة.  بقيام كل واحد منهما مبا َي�سَّ

وقد جمعت هذه الآية الكرمية يف قليل من اللفظ خال�سة ما و�سل اإليه 
العلم احلا�سر من خ�سائ�س الرجل وخ�سائ�س املراأة. فقد بينت اأن لكل منهما 
َره اهلل له من  طبيعة توؤهله لل�سري فيما ُخِلق لأجله. فعلى الرجل اأن يقوم مبا َي�سَّ
له  اهلل  رها  َي�سَّ مبا  تقوم  اأن  املراأة  وعلى  واأخالقه،  طبيعته  تنا�سب  التي  الأعمال 

كذلك، لتتّم احلكمة، ويعمر الكون، �سنة اهلل يف خلقه نث ىئ  ی  ی    ی  
ی   مث ]الأحزاب/ 62[.

* * * * *
وبعد فقد راأيتك تخلطني يف �سرد الآيات الكرمية، �سواء اأوافقت املو�سوع 
الذي ت�سرت�سلني فيه، اأم مل توافقه، فاأي منا�سبة لالآيات الكثرية الدالة على اأن 
بالقوة  الإميان  على  يجربهم  النا�س  على  م�سيطًرا    ر�سوله  يجعل  مل  تعاىل  اهلل 
اأهله  اأمور  �سبط  على  الرجل  قيام  مو�سوع  الآيات يف  لهذه  منا�سبة  اأي  والإكراه، 
باحلكمة، وت�سديد اأحوال الأ�سرة ت�سديًدا يجعل ال�سعادة مهيمنة على احلياة العائلية؟ 

ئ النا�س على  لقد تو�سعت يف معنى احلرية تو�سًعا يجعلها فو�سى، وُيَجرِّ
ك�سر القيود اخللقية والجتماعية والدينية والقوانني الو�سعية التي جتعل النا�س 
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يف �سعادة ما اتبعوها واأقاموا وزنها.

تقولني: »ل م�سيطر على امل�سلم يف اأمر دينه اإل عقله واإرادته«، اأو لو كان، 
اأيتها الآن�سة، �سعيف العقل، �سعيف الإرادة، غالًبا على اأمره هواه، م�سيطرة نف�سه 
الأمارة على حجاه)1(؟ وهل ي�ستقل كل عقل بفهم الدين من غري رجوع اإىل اآياته 
البينات، و اإىل املقدمات التي تر�سده اإىل فهم الدين فهًما �سحيًحا، ل فهًما غري 

م�ستند اإىل اأ�سول اللغة واأ�ساليبها، وال�سنن ال�سحيحة املبينة مقا�سد القراآن؟

منا�سبة،  وغري  ملنا�سبة  تذكرينها  التي  الآيات  هذه  بكل  تهولني  اإنك 
لت�سلي من طريق الإ�سالل وال�ستهواء اإىل فكرتك التي ترمني اإليها، وهي اأن 
تكون املراأة امل�سلمة كا�سرة كل قيد، راكبة راأ�سها، عاملة مبا توحيه اإليها نف�سها، غري 
ملتفتة اإىل اأب اأو اأخ اأو زوج اأو غريهم من الأولياء ال�سرعيني. وهذا ما ل يقول به 

اأحد، حتى الأمم ال�سافرة ن�ساوؤها اأنف�سها.

لتحرير  ت�ستن�سرينها  التي  املتمدنة  الدولة  تلك  الإفرن�سية،  الأمة  هذه 
املراأة امل�سلمة، مل يزل قانونها املدين ين�ّس على ولية الرجل على املراأة، ومينعها 
حرية الت�سرف يف مالها اإل باإذن زوجها، ويحظر عليها ذلك حظًرا، يف حني اأن 
ما  منه  وتنفق  مالها،  يف  تت�سرف  ذلك  يف  حرة  جعلتها  قد  الإ�سالمية  ال�سريعة 
اإنفاقها حد الإ�سراف فهي  بلغ  اإذا  اأو  اإل فيما ل يحل،  �ساءت على ما �ساءت، 

)1( حجاه: عقله وفطنته. )م(.
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والرجل يف احلجر عليهما اإن فعال ذلك �سواء. اأ�سيفي اإىل ذلك اأن هذا القانون 
ل يبيح لها اأن تكتب ر�سالة اإىل اأحد اإل باإذنه، ول اأن ت�سهد �سهادة اإل باإذنه، ول 
اأن تتاجر اإل باإذنه، اإىل غري ذلك من الأمور التي حظر عليها القانون اأن تقوم بها 
اإل باإذنه. اأترينهم وحو�ًسا لأنهم قيدوا حرية املراأة ببع�س قيود راأوها نافعة لهيئتهم 
الجتماعية؟ كما زعمت اأن امل�سلمني وحو�س �سارية لأمٍر راأوا اأنه يوافق حالتهم 
الجتماعية، ويحفظ املراأة من نظرات ال�سوء يطعنها بها رجال ال�سوء ويرعاها من 

َها يف اأذنيها الّطغام اللئام. بُّ كلمات بذاءة وغرام، َي�سُ

اإنك ل تريدين اأن يكون لأحد �سلطة ما على املراأة، وترغبني يف اأن يكون 
الأمر لها وحدها ل �سريك لها، تفعل ما ت�ساء، ل حافظ لها اإل عقلها واإرادتها، 
امني بامل�سيطرين، ومبنتحلي  ول وازع اإل نف�سها، ول رادع اإل هواها. وو�سفت القوَّ
الوكالة عن الن�ساء، وبغري ذلك من الأو�ساف الظاملة. ثم اأتبعت ذلك با�ستنجاد 

ال�سلطات لتخلي�س الن�ساء امل�سلمات من ظلم الرجال امل�سلمني.

وملا مل ي�ستطع موؤلفو كتابك اأن ينكروا اأن الرجال قوامون على الن�ساء 
لورودها �سريحة يف الآية الكرمية حاولوا اأن يف�سروها تف�سرًيا ينطبق على هواهم، 

فقالوا يف )�س 116(:

قواًما،  الروح. وليكن كل منهم  الن�ساء يف  الرجال قوامني على  »ليكن 
ولكن على زوجته التي ينفق عليها. ول يد له يف غريها«.
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كعالقة  حم�سة،  روحية  عالقة  باملراأة  الرجل  عالقة  تكون  اأن  اأتريدين 
الروؤ�ساء الروحيني بالنا�س، ينفحونهم بالربكات، وميدونهم بال�سلوات، ويوؤيدونهم 
امل�سلحة  اأحكمتها  واملراأة  الرجل  بني  عالقة  هناك  اإن  ال�ساحلات؟  بالدعوات 
امل�سرتكة، وحافظ عليها الإخال�س. ول بد اأن يكون �سيء من الأمر بيد اأحدهما 
اأكرث مما يف يد الآخر، ليتم اأمر ال�سركة. نعم، ل حمالة اأن يكون من بيده هذا الأمر 
مقيًدا ب�سروط يتفق عليها الفريقان. وهذا الأمر بيد الرجل لأنه موؤهل له بطبيعته، 

كما �سرحنا ذلك يف النظرة ال�سابقة، ويف هذه النظرة.

وهذا معنى قوله تعاىل يف �سورة ]البقرة/ 228[: نث ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
ڱڱ   ں  ں  ڻمث  اأي يجب للن�ساء من احلق على الرجال مثل ما 
يجب لهم عليهن باملعروف، اأي بالوجه الذي ل ُيْنَكر يف ال�سرع وعادات النا�س، 
فال يكلف الن�ساء الرجال ما لي�س من �ساأنهم، ول ُيَعنِّف اأحدهما �ساحبه، ول 
ي�ستطيل عليه ول َيحِمُلُه على ما لي�س يف طاقته اأن يحمله وياأتيه. واملراد مبماثلة 
ا وح�سنة يوؤجر عليها من يقوم  احلقوق مماثلة الواجِب الواجَب يف كونه ف�سيلة وحقًّ
بها، ل املماثلة يف جن�س الفعل، فال يجب على الرجل اإن غ�سلت املراأة ثوبه اأو 
خاطته اأو طبخت طعامه اأو عجنت عجينه، اأن يفعل هو نحو ذلك، ولكن يقابله 
مبا يليق بالرجال اأن يقوموا به من احلقوق امل�سروعة. وكذلك املراأة ل يجب عليها 
بالقيام  تقابله  واإمنا  �سعيه وكدحه،  الرجل مبثل  لتقابل  للرزق،  اأن تكدح وتعمل 
باأعمال البيت، ليتم نظام الأ�سرة ويتحقق معنى ال�سركة بقيام كل منهما بهذه 

النظرة الثامنة- يف معنى ولية الرجل على املراأة
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امل�سلحة امل�سرتكة املنفعة وقوله تعال:  نثں  ں  ڻمث   ]البقرة/ 228[ 
هي درجة الوايل ال�سالح، اأو احلافظ الأمني، اأو الراعي امل�سوؤول عن رعيته. وهذه 
درجة ف�سل دنيوية، ملا يف الرجل من ال�ستعداد للقيام بهذه الولية، وملا يقوم به 
من الأعمال ال�ساقة لكت�ساب املال، الذي ينفقه يف م�سالح البيت، ويبذله يف 

�سبيل اأن تعي�س اأ�سرته عي�سة را�سية.

راأي  فهذا  ينفق عليها  التي  بالزوجة  املراأة  القيام على  واأما تخ�سي�سك 
ل يجري والعقل يف ميدان. فالآية عامة اللفظ واملعنى، واإن كان لنزولها �سبب 
خا�س. لأن العربة بعموم اللفظ ل بخ�سو�س ال�سبب. اإن كنت جتهلني فاعلمي 
ذلك على اأننا لو �سلمنا بوجوب حملها على �سببها اخلا�س، فاإن الآية يف عمومها 
اإن  ذلك؟  اأفهمت  بالظن.  اليقني  ُيْنَق�س  ول  ظني،  �سببها  من  ورد  وما  يقينية، 
كنت ل تعرفني الأ�سول التي تر�سدك اإىل تف�سري الآيات الكرمية واإدراك معانيها، 
اأراد  فارجعي اإىل حكم العقل جمرًدا يتبني لك اأنك خمطئة فيما تزعمني. ولو 
اهلل بالرجال والن�ساء الأزواج والزوجات فقط ل�سرح بذلك ت�سريًحا، لأن املقام 
يقت�سي ذلك، ولكنه عرّب بالرجال والن�ساء ليدل بذلك على اأن احلكم اأعم من اأن 
يكون الرجال والن�ساء اأزواًجا وزوجات. فاملراد بالرجال والن�ساء اجلن�س. و)ال( 
هنا هي اجلن�سية، التي تبني احلقيقة واملاهية والطبيعة، ولذا ت�سمى لم احلقيقة، 
ام  لته للولية، قوَّ ولم املاهية ولم الطبيعة فالرجل بطبيعته، ومبا اأوتيه من فطرة اأهَّ
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على املراأة باملعنى الذي �سرحناه.

ًما على ابنته اأو اأخته، اأو على غريهما من  األ يروقك اأن يكون الرجل قيِّ
حمارمه الالتي ل ويل لهن ول نا�سر، كما اأجمع على ذلك امل�سلمون؟ ل بد اأنك 

تودين ذلك متى علمت معنى القيام يف هذا املقام.

ثم قالوا يف )�س 117( وهو اإحدى د�سائ�سهم:

»ولي�س ينفع الرجال والن�ساء اأن يكون الرجال قوامني ج�سًما ومادة فقط، 
واأن يعمم الرجال وليتهنَّ على من مل يعطهم ال�سرع حق الولية عليهن. بل 
ي�سر اجلن�سني اأي �سرر اأن يحقر كل رجل اأمه وابنته وزوجته واأخته ب�سوء ظنه 

امل�ستمر، ي�سند اإليهن ف�ساد الأخالق ويحب�سهّن«.

ال�سرع حق  يعطه  من مل  على  الولية  الآن�سة،  اأيتها  الرجل،  يعمم  مل 
الولية عليها. فاإن اأردت غري الزوجة من املحارم الالتي هو وليهن بحكم ال�سرع 
فقد اأخطاأت الفهم واإن اأردت غريهن من امل�سلمات فلم يفعل ذلك اأحد، ومل 
ن�سمع به اإل يف كتابك هذا حيث زعمت يف )�س 15( هذا الزعم الفا�سد: من 
اًما على الن�ساء جميًعا، حتى راأت املراأة كل الرجال  اأن كل رجل يعد نف�سه قوَّ

امني عليها. قوَّ

النظرة الثامنة- يف معنى ولية الرجل على املراأة
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ظنه  ب�سوء  وزوجته  واأخته  وابنته  اأمه  يحقر  رجل  كل  اأن  اأنباأك  من  ثم 
عظيم.  بهتان  هذا  اإن  اللهم  ويحب�سهن؟  الأخالق  ف�ساد  اإليهن  ُي�سند  امل�ستمر، 
زين  »نظرية  الآن�سة  بها  ت�سمهم  التي  التهم  هذه  من  اإليك  يربوؤون  وامل�سلمون 

الدين« اأو موؤلفو كتابها، ويردون يف وجهها ووجوههم هذه املثالب الدنيئة.

فناك، يا هذه، قيمة املراأة امل�سلمة يف نف�س الرجل امل�سلم، واأو�سحنا  وقد عرَّ
للقارئ اأنك اإمنا تن�سبني اإليها واإليه الزور والبهتان. وهم يعلمون من عفاف ن�سائهم 
كانوا  اأو  رهبانًا،  لعا�سوا  ذلك  ينايف  ما  امل�سلمون  علم  ولو  يعلمون.  ما  وطهارتهن 
يف�سلون املوت العزيز على احلياة الذليلة. فاقطعي ل�سانك يا من ل تعرفني من 

اأمر امل�سلمني على اختالف مذاهبهم �سيًئا.

نعم اإنهم ليغارون اإن كان هناك ريبة. واإل فال يخطر ببالهم اأن يرموا اأهلهم 
مبا تزعمني. وقد قال ر�سول اهلل : »اإن من الغرية غرية يكرهها اهلل عز وجل 
وهي غرية الرجل على اأهله من غري ريبة« وقال علي : »ل تكرث الغرية على 

َمى بال�سوء من اأجلك«. اأهلك َفرُتْ

الغرية  وهي  وال�سرف،  املروءة  لأهل  منها  بد  فال  حملها  يف  الغرية  واأما 
يف  الُعلوج  يزاحمن  ن�ساءكم  »اأتَدعون  الب�سري:  احل�سن  قال  وقد  املحمودة. 

الأ�سواق؟ قبح اهلل من ل يغار«.
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فقد  باطاًل،  ظننت  لقد  اإليها؟  الف�ساد  اإ�سناد  املراأة  تربقع  يف  اأن  اأتظنني 
اأعلمناك اأن �سيانة املراأة بالنقاب لي�ست حلفظها من اأن َتِرَد موارد ال�سوء، واإمنا هو 

لدفع عيون اخلاطئني، ورد األ�سنة الفاجرين.

اًما على املراأة  وقد زعمت يف ) �س 118( اأنه ل ميكن للرجل اأن يكون قوَّ
وهو يحجب وجهها بحجاب مينعه هو نف�سه من معرفتها خارج بيتها، ول �سيما اإذا 
لب�ست مالءة غري التي يعرفها رجلها. اإىل اآخر ما نفثته من ال�سموم و�سوء الظن 

باملراأة امل�سلمة يف �سبيل الدفاع عنها.

اإن امل�سلم اأيتها الآن�سة، ل ي�سيء الظن باأهله، كما قدمنا، ولي�س النقاب 
ف�سفالة  عليه.  الإقدام  ُيردن  ما  ودون  ال�سافالت  دون  يحول  الذي  هو  اأو عدمه 
اخللق ل متنع املراأة، منتقبة كانت اأو غري منتقبة، من عمل ي�سينها، لأن الإقدام 
على املنكر ل يكون يف ال�سوارع والأ�سواق واملتنزهات العامة واإمنا يكون حيث 
قباء. فاأي دخل للنقاب يف ذلك؟  ياأمن الف�ساق والفا�سقات اأن تراهم عيون الرُّ

غفر اهلل لك.

املراأة، خلطئك يف  الرجل على  الآن�سة، معنى ولية  اأيتها  اأخطاأت،  لقد 
تدِر  و�سطوة ومل  �سيطرة  اأنه  فظننت  وعقاًل،  ولغة  �سرًعا  عليها  القيام  معنى  فهم 
الرجل  �سرًعا ولية على  لها  اأن  تعريف  ورعاية وحمافظة، ومل  �سفقة ورحمة،  اأنه 
متبادلة،  حقوًقا  الإ�سالم  قواعد  مبقت�سى  واملراأة  الرجل  بني  واأن  اأي�ًسا،  والبيت 

النظرة الثامنة- يف معنى ولية الرجل على املراأة
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فولية الثنني ولية م�سروعة مقيدة بالعدل واحلرية املعقولة، كما ق�س�سنا عليك 
ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل  قوله  تف�سري  يف  النظرة،  هذه  يف  ذلك،  نباأ 

ٻمث ]الن�ساء/ 34[.



وفيها تف�سري قوله تعاىل:

ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   نث 
گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک.  ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ  
ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ مث اإىل قوله تعاىل:  نثۆئ  
ی   ی   ی   ی     ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ  

جئ  حئ  مئمث ]النور/ 30 - 31[.

* * * * *
قوله تعاىل: نث ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍمث اأي يغ�سوا بع�س 
اأب�سارهم، وهو النظر العمد لغري �سرورة، �سواء اأكان �سادًرا عن نف�س طاهرة، اأم 
�س. اإذ لي�س الق�سد غ�س الب�سر مطلًقا، بل غ�س ما  َبعُّ عن نف�س فاجرة. فمن للتَّ
كان منه مق�سوًدا لغري ما غر�س �سحيح داٍع اإىل النظر، ومنه النظر تلذًذا باجلمال، 
اأو اإعجابًا ب�سنع اخلالق �سبحانه، واإن كان �ساحبه طاهر النف�س، لأن اعتياد ذلك 
بالغة ما بلغت من الطهارة والقدا�سة. فالإن�سان  اللوامة  النف�س  اإف�ساد  اإىل  يدعو 

النظرة التا�سعة
يف  وجوب غ�س النظر، وعدم اإبداء الزينة، 

و�سرب اخلمر على اجليوب
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اإن�سان مهما تقد�س وتطهر. لذلك جاء النهي يف احلديث اأن ُيْتِبَع الإن�سان النظرة 
»قال  قال:  بريدة  عن  احلديث:  ويف  عليه.  والثانية  له  الأوىل  وجعل  النظرة، 
ُتْتِبـع النظرة النظرة فاإن لك  ر�سول اهلل  لعلي - كرم اهلل وجهه: يا علي ل 
الأوىل ولي�ست لك الثانية« اأخرجه اأبو داود والرتمذي ولفظ الدارمي: »الآخرة« 
مكان »الثانية«. وعن اأمامة عن النبي  قال: »ما من م�سلم ينظر اإىل حما�سن 
امراأة ثم يغ�س ب�سره اإل اأحدث اهلل له عبادة يجد حالوتها يف قلبه« رواه اأحمد 
والطرباين والبيهقي ولفظ الطرباين: »ينظر اإىل امراأة اأول َرْمَقة« وذلك باأن يقع 
ًعا. عن جرير، قال: »�ساألت ر�سول  ب�سره عليها من غري ق�سد في�سرف ب�سره عنها َتَورُّ

اهلل  عن نظر الُفَجاءة فقال: ا�سرف ب�سرك« رواه م�سلم واأبو داود والرتمذي.

اثارة ما �سكن من  اإىل  الب�سر داعًيا  وملا كان ال�سرت�سال يف عدم غ�س 
اأهواء النفو�س، و�سبًبا يف الوقوع فيما ل يحل يف بع�س الأحيان، اأمرنا اهلل بالغ�س 
النف�س الأمارة،  الريبة وحتريك هوى  العمد لغري ما حاجة من  النظر  ملا يف  منه، 

وملا يف غ�س الب�سر من البعد عن ذلك، ثم حذرنا عواقبه، فقال: نث  ڍ  
ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ مث اأي اأطهر لهم، فاإن يف حفظ الفروج اأن تتدن�س ما فيه 
من الطهارة، والتغلب على هوى النف�س اجلاهلة، وانت�سار العقل على الهوى، وفوز 

الف�سيلة على الرذيلة.

ثم ملا كانت بع�س النفو�س ت�ستحل املحرم بالتاأويل، اأو تدعي ح�سن النية 
نثژ   ژ   اأو حتظر تبًعا للنيات، قال تعاىل:  فيما تقدم عليه من الأمور التي تباح 
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ڑ  ڑ  کمث  اأي مبا يفعلونه من عدم غ�س الب�سر عما ل يحل النظر اليه، 
عني اأنهم اإمنا ينظرون نظًرا عفيًفا طاهًرا م�سبًبا عن �سرورة اأو حاجة. فاهلل خبري  ُمدَّ
مبا يف القلوب، عليم بذات ال�سدور. وقد جاء يف احلديث: »اإمنا الأعمال بالنيات، 

واإمنا لكل امرئ ما نوى«

ک     نثک   فقال:   املوؤمنني،  به  اأمر  ما  مبثل  املوؤمنات  اهلل  اأمر  وقد 
ڳ        ڳ   نث   ذلك  على  وزاد  مث  ڳ  گ   گ   گ   گ  
ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻمث فهذا خا�س باملراأة. 
والرجل ل يجب عليه ذلك، ملا فيه من احلرج، لأنه مكلف بال�سعي للرزق والعمل 

واجلهاد وغري ذلك مما يجب عليه دون املراأة.

نهاهن اهلل اأن يبدين زينتهن، اأي يظهرنها عمًدا ، فذلك حمرم ل يليق 
من  التجمل:  به  يق�سد  ما  كل  يف  عامة  والزينة  واأخالقهن  و�سرفهن  بدينهن 
قالدة و�سوار وقرط وثوب ونحوها. فاإن ظهر منها �سيء ظهوًرا غري مق�سود بحيث 
انك�سف ما ي�سرته بريح اأو حركة غري مق�سودة. فذلك ل ُيوؤَاخذن عليه، فاإن تنبهن 
له �سرتنه. وذلك قوله تعاىل: »اإل ما ظهر منها« ا�ستثنى من ق�سد الإظهار ما يظهر 
بال ق�سد اإىل اإظهاره، فلي�س فيه حرج. وقد وافق موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« 
)�س 233( على اأن املمنوع هو الإظهار ق�سًدا، ومل يتناول الظاهر بنف�سه الالزم 
املحجة  فاأخطوؤوا  �سرورة،  اأو  وِجِبلَّة  وطبًعا  عادة  الظهور  لزم  كل  من  اإظهاره... 
بقولهم: »الالزم اإظهاره« بعد قولهم: »الظاهر بنف�سه«. اإذ كيف يظهر بنف�سه من 

النظرة التا�سعة - يف وجوب غ�س النظر، وعدم اإبداء الزينة، و�سرب اخلمر على اجليوب
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غري ق�سد اإىل اإظهاره، ثم ُيحَكم عليه باأنه لزم الإظهار؟ فاإن ظهر بنف�سه فهو اإًذا 
غري ُمْظَهر عمًدا، واإن اأُْظِهر ق�سًدا فهو غري ظاهر بنف�سه.

والآية، كما ترى لي�س فيها دللة على جواز ك�سف �سيء من بدن املراأة، 
ل وجهها ول غريه، ول على عدم جواز ك�سفه. واإمنا فيها عدم جواز اإبداء الزينة، 
اإل ما ظهر منها بغري ق�سد اإىل اإظهاره. وجواز ك�سف الوجه والكفني ماأخوذ من 

حديث )اأ�سماء بنت اأبي بكر( الذي قدمناه.

ولبع�س املف�سرين راأي اآخر يف تف�سري الزينة. وهو اأن املراد بها موا�سعها، 
فال يجوز اإبداء هذه املوا�سع، اإل ما ظهر منها مما يف �سرته حرج. وذلك هو الوجه 
الفقريات  على  اأي�ًسا  حرًجا  �سرتهما  يف  لأن  القدمني،  بع�سهم  وزاد  والكفان. 
والعامالت يف املزارع ونحوها. واحلق الراأي الأول، فهو الظاهر من اأ�سلوب الكالم 
بال تاأويل ول ا�سطرار اإىل تقدير حذف. واإمنا يلجاأ اإىل التاأويل اأو التقدير حيث 
يتعذر �سرف الكالم على حقيقته. ول �سيء من هذا يف الآية الكرمية والعقل 
اأو  الكفان  اأو  الوجه  ا كان مو�سعها:  اأيًّ املراأة  زينة  اإخفاء  ياأبى وجوب  ال�سليم ل 
الأذنان اأو غريها، ملا يف اإظهارها من �سعف احلياء ورقة الدين، ووهن اخللق، واإثارة 
النفو�س الأّمارة. فجواز ك�سف الوجه والكفني ب�سرطه ل يفهم �سراحة من قوله 
تعاىل: نثڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ   مث واإذا دار الأمر بني التقدير 

وعدمه فعدمه اأوىل، كما هو املعروف عند العلماء.



131131

منها  ظهر  مبا  املراد  فلي�س  موا�سعها  بالزينة  املراد  اأن  �سلمنا  لو  اأننا  على 
الوجه والكفني، واإمنا املراد به ما ظهر من هذه املوا�سع من غري ق�سد اإىل اإظهاره، 

باأن ظهر اتفاًقا. هذا ما يقت�سيه الأ�سلوب.

اأطواق  على  اأي  َڻمث  ڻ   ڻ   نثں   تعاىل:  قال  ثم 
الراأ�س  القمي�س حيث يدخل منه  قم�سهن. واجليوب: جمع جيب، وهو طوق 
كانت هذه اجليوب اأي الأطواق وا�سعة تبدو منها نحورهن و�سيء من �سدورهن 
وما حواليها، وكن ي�سدلن اخلمر من ورائهن فتبقى هذه املوا�سع مك�سوفة فاأمرهن 
ب�سرب اخلمر عليها حتى يغطينها كما ي�سدلنها من وراء فيغطني الرقبة وما يبدو 
من الظهر وما يليه. فالأمر ب�سرب اخلمر على اجليوب نف�سها مبالغة يف �سربها على 
مال ت�سرته القم�س، وهو واجب ال�سرت، لأنها ِل�ِسَعِتَها ل تبلغ يف ال�سرت ما يجب 
�سرته. واخُلُمر جمع خمار، وهو كل ما تختمر به املراأة. فاإذا اختمرت املراأة على 
العادة التي كانت متبعة �سرت خمارها الأذنني والعنق والرقبة وما يبدو من الظهر، 
ول ي�سرت النحر ول ما يبدو من ال�سدر وما حواليه ل�سعة جيب القمي�س. فاأمرهن 
ب�سدل اخلمار على هذه املوا�سع اأي�ًسا. فاجليب: هو طوق القمي�س حيث يدخل 
منه الراأ�س. وقد كان ُيجَعل وا�سًعا، فُي�ْسَتْغنى ب�سعته عن �سق القمي�س من اأمام 
اأو خلف اأو ميني اأو ي�سار ولي�س هو ال�سق يف اأحد نواحيه، كما فهم موؤلفو كتاب 

»ال�سفور واحلجاب« و�سنتكلم على جهلهم هذا يف الكالم على جهالتهم.

النظرة التا�سعة - يف وجوب غ�س النظر، وعدم اإبداء الزينة، و�سرب اخلمر على اجليوب
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اهلل  »يرحم  قالت:   – عنها  اهلل  ر�سي   - عائ�سة  عن  البخاري  روى 
الن�ساء املهاجرات الأَُول، ملا اأَنَْزل اهلل نث ں  ڻ  ڻ  ڻمث �سققن 
»ولأبي  الق�سطالين:  قال  املروط:  من  �سققنه  مبا  اأي  به«  فاختمرن  ُمُروطهن)1( 
ُخُمَرهن  ي�سدلن  اجلاهلية  يف  وكن  امل�سقوقة.  بالأُُزِر  اأي  بها«  فاختمرن  الوقت: 
من خلفهن فتنك�سف نحورهن وقالئدهن من جيوبهن، فاأُمرن اأن ي�سربنهن على 
راأ�سها  على  اخلمار  ت�سع  اأن  ذلك  و�سفة  ونحورهن.  اأعناقهن  لي�سرتن  اجليوب 

ع« اهـ. َقنُّ وترميه من اجلانب الأمين على العاتق الأي�سر، وهو التَّ

ثم بني �سبحانه من يحل لهن اأن يبدين زينتهن له بقوله: نثۀ  ۀ   
مث اإىل قوله تعاىل: نث ى     ائ   ائ   ہ  ہ  ہ  ہھَّ
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئمث   ]النور/ 30[ فال يجوز اإبداء الزينة ق�سًدا لغري 
من ُذكر. وقد ذكر هناك من ل يحل لهن اإظهار زينتهن له، اإل ما ظهر منها اتفاًقا 

من غري ق�سد اإىل اإظهاره. وذكر هنا من يحل لهن اإبداوؤها له ق�سًدا.

نثۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئمث  ثم قال تعاىل:  
باأن  عمًدا،  اخلالخيل  قعقعة  الأجنبي  ُي�ْسِمْعن  اأن  املوؤمنات  نهى  كاخلالخيل. 
تقرع اخللخال باخللخال. وكذا يحرم عليها حتريك يدها ق�سًدا اإىل اإ�سماعه و�سو�سة 
اأدب ال�سلوك  اإىل  اإر�سادهن  اإمنا هو  الأ�ساور، لأن العلة يف النهي واحدة، واملراد 

)1(  مروطهن: اأثوابهن. )م(.
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الالئق بهن، لريباأن باأنف�سهن)1( عما يحمل على الريبة والظنة، اأو �سعف اخللق، 
نثۀ   بعد قوله تعاىل:  نثۆئ  ۆئ  ۈئمث     الرتبية وقوله تعاىل:  اأو �سوء 
ل  بعينها  الزينة  بالزينة  املراد  اأن  من  قدمنا:  ما  على  يدل  ۀ   ہمث 
موا�سعها، لأن املوؤمنة قد ُنهيت اأن ت�سمع الأجنبي قعقعة اخللخال، وهو من الزينة 

التي ل تظهر، واإمنا تعرف ب�سوتها. فدل ذلك على ما ذكرنا.

واأما مواقع الزينة فاإمنا يجوز اإبداء الوجه والكفني منها ب�سرطه اإذا مل ُتَزيَّن. 
�سرت  لوجوب  تابع  احلال  هذه  �سرتها يف  ووجوب  اإظهارها،  يجوز  فال  ُزيِّنت  فاإن 

زينتها.

وملا كان اهلل �سبحانه توابًا على من ع�سى ثم رجع نادًما تائًبا، وكان التهاون 
مبا تقدم يف الآية من الأوامر والنواهي قد يقع، قال تعاىل يف ختامها: نثىئ   ی    

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئمث   ]النور/ 31[ .

* * * * *
وبعد فاإن اجليب هو طوق القمي�س حيث يدخل فيه الراأ�س، كما يف جميع 
رنه وا�سًعا بحيث تبدو �سدورهن اأو بع�سها. فاأمرهن اهلل  كتب اللغة، وقد ُكنَّ ُيَقوِّ
ب�سرب اخُلُمر على اجليوب �سرًتا ملا يبدو مما ل ميكن املراأة �سرته بالقمي�س لت�ساع 
هنَّ  جيبه اأي طوقه. وبعبارة اأو�سح: كانت ُقُم�س الن�ساء من قبل على نحو ُقُم�سِ

)1(  لريباأن باأنف�سهن: لريفعن وينزهن اأنف�سهن. )م(.
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َطة( اأو بالإفرن�سية )ديقولتيه  اليوم، اأي كانت كما يقال يف العربية الدارجة: )ُمَزلَّ
Décolletée( ولي�س املراد باجليب �سق القمي�س من اأمام اأو من وراء اأو من ميني 

اأو من ي�سار كما فهمت ح�سرة الآن�سة اأو موؤلفو كتابها. ولذلك ظنوا اأن اجليب هو 
ال�سق على نحو ما يكون يف بع�س الثياب. اإن مل ت�سدق ما نقول فاقراأ ما جاء يف 

)�س 218( من كتابهم:

»وقال )اأي الن�سفي( يف تف�سري »ولي�سربن بخمرهن على جيوبهن« كانت 
فتبقى  ورائهن  من  اخلمر  ي�سدلن  وكن  �سدورهن،  منها  تبدو  وا�سعة  جيوبهن 

مك�سوفة فاأمرن اأن ي�سدلنها من قدامهن«.

قالوا:

»كان ينبغي للن�سفي اأن ل يغري العبارة من كالم اهلل تعاىل ، ولي�س فيه ما 
يقت�سي تف�سرًيا اإل كلمة »جيوبهن« لأن اجليوب وموا�سعها تغريت بتغري الأزياء. 
فقد كانت يف ال�سدور، واأما الآن فلي�س لها مو�سع متعارف... اإن التف�سري يكون 

بالإي�ساح ل بالتغيري، ولكن الن�سفي غري كالمه تعاىل ...«

اأ�سدقت اأنهم ظنوا اأن اجليب هو �سق القمي�س من اأحد جهاته؟ لذلك 
مدخل  هو  اجليب  اأن  علموا  ولو  الأزياء.  بتغري  مو�سعه  ويتغري  يتغري  اإنه  قالوا: 
بتغري  يتغري مو�سعه  اإنه  قالوا  ملا  يقور طوقه  اأعاله حيث  القمي�س من  الراأ�س يف 
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الأزياء، وملا وقعوا يف هذا اخللط، ولعلموا اأن الن�سفي مل يغري كالم اهلل، بل اإنهم 
هم املغريون، واإنهم هم للحق نا�سفون.

* * * * *
وقد اأجمع امل�سلمون، م�ستندين اإىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله وحكم العقل 
ال�سليم، على وجوب غ�س الب�سر، واأنه ل يجوز للرجل النظر اإىل املراأة الأجنبية 
عمًدا لغري حاجة �سحيحة، ول يجوز للمراأة النظر اإىل الرجل الأجنبي كذلك، 
اإل ما يكون عن غري ق�سد اإىل النظر، اأو ل�سرورة. �سواء اأكان النظر املق�سود �سادًرا 
عن نف�س مر�سية اأو نف�س اأمارة. فنظر الرجل اإىل املراأة اأو املراأة اإىل الرجل تلذًذا 
باجلمال لذاته، اأو اإعجابًا ب�سنع اخلالق �سبحانه )كما يقولون( هو من النظر املحظور 

ة. لقوله تعاىل: نث ڇ  ڇ   ڇ   �سرًعا، واإن �سدر عن نف�س لّوامة َمْر�سيَّ
گ...  گ   گ   ک     نثک   وقوله:  الآيةمث   .. ڍ   ڇ  

الآيةمث ]النور/31-30[.

اأما الآن�سة »نظرية زين الدين« فخالفت امل�سلمني كلهم، واأباحت النظر 
ق�سًدا اإن كان عفيًفا يف موا�سع من كتابها. من ذلك قولها يف )�س 234 - 235(:

الروح،  اإىل  موجه  الأب�سار  من  بالغ�س  الإلهي  الأمر  اأن  اأرى  »واإين 
ة، اأو النف�س اخلبيثة الأمارة بال�سوء.  يَّ فالب�سر له حمركان: اإما النف�س النزيهة املر�سِ
ك بالنف�س الأمارة التي يجب غ�سها بل اإعماوؤها،  واملاأمور بغ�سه هو الب�سر املحرَّ
فينبغي  الإلهية؛  الروح  نفحة من  التي هي  ة  يَّ املَْر�سِ بالنف�س  ك  املحرَّ الب�سر  واأما 
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وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ا�ستعمل  هذا  اأجل  من  واإمنا  مطلًقا،  ا  حرًّ دائًما  يكون  اأن  له 
)من( التبعي�سية، فلم يقل يغ�سوا اأب�سارهم، اأو يغ�س�س اأب�سارهن، بل قال تعاىل: 
يغ�سوا من اأب�سارهم، ويغ�س�سن من اأب�سارهن اأي يغ�سوا ويغ�س�سن منها الب�سر 

اخلبيث ال�سرير«.

روؤية  من  املر�سية  النزيهة  للنف�س  مطلًقا  مانع  »فال  تقول:  اأن  اإىل 
اجلمال، فهي نفحة من روح اهلل، وهو تعاىل جميل يحب اجلمال. واإمنا اجلمال 
اآثاره ونعمه. فبقدر ما يتجلى اجلمال يف الن�سان للعينني،  اأثر من  نعمة، بل 
النزيه ق�سًدا عن  الب�سر  نعمه فغ�سنا  اآثاره، وجمال  يتجلى جمال اهلل، وجمال 
روؤية اجلمال كفران لنعمه تعاىل . اأما النف�س اخلبيثة الأّمارة فيجب غ�س ب�سرها 
وب�سريتها، بل اإعماوؤها وحرمانها بذلك روؤية كل جميل فلينظر الإن�سان اإىل نف�سه، 
ك الب�سر فليخف�سه معلًنا عليها اجلهاد الأكرب. واإن  فاإن راأى النف�س اخلبيثة فيه حترِّ
كان ينظر بب�سر النف�س النزيهة املر�سية، ويرى النف�س اخلبيثة فيه مغلوبة خمزية، 
فحق له اأن يرى اآيات اجلمال اإنها اآيات املبدع اجلميل ذي اجلالل، م�سدر اخلري 

وال�سالح والكمال«.

ما اأجمل هذا ال�سعر، لو كان يف الإمكان حتقيق ما تدعيه ح�سرة الآن�سة! 
هي تعلم اأن اأكرث من يتغنى بالدفاع عن املراأة وحريتها، ويظهر حمبتها واحرتامها، 
اإل من كانت  النا�س ل يحبون  اأن هوؤلء  اأنوثتها، هي تعلم  وي�سعى لك�سر قيود 
جميلة، وبخا�سة من اأ�سافت اإىل جمالها خ�سوعها يف قولها. ولينها يف حديثها، 
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اإل  يحرتمون  ول  اجلميالت،  اإل  يجال�سون  ل  تراهم  األ  جمل�سها،  يف  واأن�سها 
اجلميالت، ول يوؤان�سون اإل اجلميالت، ول يخا�سرون يف رق�سهم اإل اجلميالت. 
النعمة، فقد غ�سب اهلل عليهن  �سبحانه هذه  يهبهن اخلالق  واأما غريهن ممن مل 
فال  حريتها،  عن  والدفاع  املراأة  احرتام  يدعون  الذين  اخلبيثني،  هوؤلء  نظر  يف 
ول  نفاًقا  اإل  يوؤان�سونهن  ول  رئاء  اإل  يحرتمونهن  ول  تكلًفا،  اإل  يجال�سونهن 
الن�ساء على �ساكلة هوؤلء  اإل منة وتف�ساًل. وكذلك من كانت من  يراق�سونهن 
الرجال، ل ي�سرها من الرجل اإل ما ي�سره هو منها. فال نخدع اأنف�سنا بالتزاويق من 
الكالم. ولنتجنب كل �سبب يوؤدي اإىل اإثارة النف�س الأمارة، اأو تخبيث النف�س 
اللوامة. فالنا�س )اإل قلياًل منهم( اإمنا يعبدون ويحرتمون ويجلون من املراأة اجلمال. 
فاإذا تعّرت منه مل تبق يف نظرهم �سيًئا يحرتم فهم ينفرون من العجوز والكهلة وممن 
املقام  به، واإن كن من الأخالق والعلم يف  ياأن�سون  نفرتهم مما ل  لي�ست بجميلة 
ة اللوامة؟ اإن هذه النف�س حترتم املراأة لذاتها، جميلة  الأرفع. فاأين النف�س املر�سيَّ
كانت اأو غري جميلة، فال يكون مطمحها قا�سًرا على اجلميالت من الن�ساء، ثم 
اأمر اهلل ِبَغ�ّس  هي تنبو بب�سرها عن غريهن، وتاأنف من موؤان�سة �سواهن؛ لذلك 

الب�سر، �ساحلة كانت نف�س �ساحبه اأو طاحلة.

م�سكينات اأننت، يا من مل ينعم اهلل عليكن بنعمة اجلمال الظاهر، فما اأحد 
يعبدون هذا اجلمال، �ساربني �سفًحا  اإمنا  اإليكن، لأنهم  ينظر  الرجال  من هوؤلء 
عن جمال النف�س وكمال العقل. والآن�سة نراها تعد غ�س الب�سر عن اجلميالت 
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كفرانًا بنعمة اهلل. اأما غ�سه عنكن فهو )بح�سب مفهوم كالمها املخالف( اإميان. اأما 
اهلل �سبحانه الذي يحبكن فقد اأمرنا اأن ل نحرتم من اأحد، رجاًل كان اأو امراأة، اإل 
نف�سه الطاهرة وعمله ال�سالح، واأن ل نغرت بجمال الظاهر. وقد جاء يف احلديث اأن 
 قال: »تنكح املراأة جلمالها ومالها ودينها. فعليك بذات الدين تربت  النبي 
اأب�سارهم،  من  بالغ�س  الرجال  اأمر  اهلل  لأن  م�سرورات  اأنكن  ريب  ول  يداك«. 
ب�سبب اأن هذا الغ�س مينعهم من النظر اإىل اجلميالت وغريهن. اأما اإباحة النظر 
فال يحملونها اإل على من تكون يف نظرهم جميلة. فلي�س وراء هذه الإباحة اإًذا اإل 
العناية بذات اجلمال واخت�سا�سها بالنظر واملحبة والحرتام والإجالل. واأما اأننت 
الغ�س  ووجوب  النظر  حظر  على  اهلل  فا�سكرن  ال�سمال....عندهم.  على  ف�سفر 
من الب�سر، فاإن ذلك منه �سبحانه عناية بكن. ول تنقمن على الآن�سة »نظرية زين 

الدين« لإهمالها �ساأنكن، فاإنها منكن.

اأو  اأطهاًرا،  اأكرثهم مالئك  اأو  النا�س  اأن يكون كل  تريد  الآن�سة  ح�سرة 
اأنبياء اأبراًرا. ونحن نريد ذلك. ولكن هل من املمكن حتقيق ما تريد ونريد؟ واإذا 

مل ميكنا حتقيق هذا الأمر اأفال يجب �سد باب ال�سر دفًعا للمفا�سد؟

اأبي طالب - ر�سي اهلل عنه وكرم وجهه - الذي  ابن  هذا الإمام علي 
اأجمع اأن�ساره واأ�سداده يف زمانه، وامل�سلمون كلهم من بعده، على اأنه املثل الأعلى 
لالأخالق الفا�سلة وطهارة النف�س والعفة، قد نهاه ر�سول اهلل اأن يتبع النظرة النظرة، 
يف احلديث الذي ذكرته يف )�س 245( من كتابك، وذكرناه يف اأول هذه النظرة.
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اأترى ح�سرة الآن�سة اأن رجال هذا الع�سر، وبخا�سة �سبابه، الذين تعرفهم 
والذين ل تعرفهم، خرًيا اأخالًقا، واأكمل اآدابًا، واأطهر نف�ًسا، واأف�سل ديًنا من �سيدنا 
علي بن اأبي طالب، الذي اأجمعت الأمة على علمه ودينه وطهارة نف�سه، والذي 
اإن هذا ل�سيء  اللهم  ال�سيعة(.  امل�سلمني )وهم  يقول بع�سمته جمهور كبري من 
اأول  اإن احلديث الآخر الذي ذكرته يف ال�سفحة نف�سها وهو: »لكم  عجاب. ثم 
نظرة، فال تتبعوها نظرة اأخرى، واحذروا الفتنة« اإن يف هذا احلديث دللة �سريحة 
اأي�ًسا على وجوب غ�س الب�سر وحترمي النظر ق�سًدا، حترميًا مطلًقا غري مقيد بنف�س 

مر�سية اأو نف�س اأمارة، لأن اإتباع النظرة النظرة ي�سبب الفتنة 

ک   ڍ...  ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   نث  تعاىل:  قوله  معنى  اإن 
هذه  اإىل  يحتاج  ل  وا�سح   ]30 ]النور/  گمث  گ   گ   ک    
به  املراد  باأن  ا(  )ِعنديًّ بها يف كتابك، حتى حكمت حكًما  اأتيت  التي  الفل�سفة 
لتبعي�س  لي�س  ولكن  للتبعي�س  فمن  الأمارة..  النف�س  عن  ال�سادر  النظر  غ�س 
الأمارة، كما  النف�س  املر�سية و�سادر عن  النف�س  اإىل �سادر عن  وتق�سيمه  النظر 
لأنه  ما يجب غ�سه  وهو  املق�سود،  النظر  به  املراد  اأن  وا�سح يف  هو  واإمنا  زعمت. 
حمرم. ويوؤيده ما ورد من الأحاديث: واإل فمن يعرتف اأن نظره �سادر عن نف�سه 
هذه  كانت  وملا  منزهون!  اأخيار  اأبرار  اأطهار  اأنهم  يدعون  كلهم  النا�س  الأمارة؟ 
اأََمَر اهلل بغ�س الب�سر املق�سود، ومل يحرم النظر  الدعوى ل تقا�س مبعيار �سحيح 

النظرة التا�سعة - يف وجوب غ�س النظر، وعدم اإبداء الزينة، و�سرب اخلمر على اجليوب



140 140
 نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

بال ق�سد اإىل النظر. وهذا هو املراد من احلديث: »ل تتبع النظرة النظرة فاإن لك 
الأوىل ولي�ست لك الثانية«.

املر�سية  بالنف�س  تغرتي  ول  املمرتين  من  تكوين  فال  احلق  هو  هذا 
والنف�س الأمارة، فاإن ال�سريعة قد جاءت ل�سد الذريعة. ول تثقي بظاهر النا�س، 
فاإنهم )اإل من رحم ربك( ل يهمهم من املراأة اإل التمتع بجمالها، والتلذذ بالنظر 

اإىل حما�سنها والأن�س الفا�سق بحديثها.

ولي�س �سحيًحا ما زعمته يف )�س 246( من اأننا ل نرى رجاًل على �ساكلة 
ال�ساب الأن�ساري، الذي �سج راأ�سه باحلائط وهو م�ستغل بالنظر اإىل تلك املراأة. 
منهم من  فاإن  روؤو�سهم،  ي�سجوا  فاإن مل  منه.  �سر  اليوم كثرًيا هم  النا�س  فاإن يف 
يقتلون النف�س املحرمة يف �سبيل هواهم الفا�سد. ومنهم من يقتلون من يحبونها، 
ومنهم من يقتلون اأنف�سهم اأي�ًسا، ومنهم من اأف�سدوا كثرًيا من الفتيات الطاهرات 
وجنوا على عفافهن، ومنهم من اأ�ساعوا اأموالهم يف الف�سق والفح�س، ومنهم من 
اإمنا �سببه  اأو من ائتمنوهم ليبذلوه يف �سهواتهم. وكل ذلك  اآبائهم  ي�سرقون مال 
النظر يتبعه النظر ثم املعا�سرة والختالط. فلو حيل بني هوؤلء )وهم كثري( وبني 
دواعي النظر والختالط، خلفت وطاأة هذه ال�سرور، ولكن كثرًيا من دعاة حرية 
املراأة، ل يعرفون معنى احلرية، لأنهم غري اأحرار النفو�س، وفاقد ال�سيء ل يعطيه. 
فهم اإمنا يريدون لها احلرية التي يفهمونها، ليقيدوها باأغالل اخلروج عما ُخِلَقت 
له، ليكونوا اأحراًرا يف اأهوائهم وملذاتهم و�سهواتهم الباطلة. األ �ساء ما ي�سنعون.



وفيها تف�سري قوله تعاىل:

نث ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ.   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
  . ک   ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ      
گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         

ں  ڻ   مث ]الأحزاب/ 32 -34[

* * * * *

اأنه  مل ينكر اأحد اأن هذه الآيات الكرمية نزلت يف ن�ساء النبي  غري 
ا�ستملت  ما  واأما  فيها خا�س،  فاخلطاب  بهن.  اأحكامها خا�سة  اأن  اأحد  يقل  مل 
عليه من الأحكام فهو عام �سامل للن�ساء كلهن، ل كما زعمت ح�سرة الآن�سة، 
اأو موؤلفو كتابها من اأن هذه الأوامر اجلليلة خا�سة بن�ساء النبي. والذي دعاهم اإىل 
اأنهم ل يريدون اأن توؤمر املراأة بالقرار يف بيتها، فال تخرج منه اإل حلاجة  هذا هو 

النظرة العا�سرة
يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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الأمر،  هذا  يف  �سريح  َڃمث  ڃ   نثوڃ    تعاىل:  قوله  اأن  وراأوا  م�سروعة. 
فزعموا اأن الآيات خا�سة بن�ساء النبي، ليثبتوا اأن الأمر بالقرار يف البيوت خا�س 
بهن دون �سائر الن�ساء. يقولون هذا على �سبيل الت�سليم اجلديل، اأي على فر�س 
اأن »َقْرَن« اأمر من القرار، كما يقول املف�سرون. اأما هم فال ي�سلمون بهذا ال�ستقاق، 
ول بهذا التف�سري، كما �ستعلم، بل يقولون: اإن معنى »قرن يف بيوتكن«: ام�سني 
على اأطراف اأقدامكن كيال ت�سمع اأ�سواتها. وهذا تف�سري غريب دعاهم اإليه اجلهل 
باللغة وال�ستقاق، وحملهم على َد�ّسه اإرادة اأن يتخل�سوا من اأمر املراأة بالقرار يف 

بيتها. و�سنذكر من اأين جاءهم هذا الفهم اجلاهل؟

حكم الآيات هذه يعم جميع الن�ساء. واخلطاب لن�ساء النبي ، خاطبهن 
بقوله:  نثٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹمث ]الأحزاب/ 32[ 
لأنهن مناذج للقدوة ال�ساحلة، يقتدي بها غريهن من الن�ساء، فلذا وجب اأن يكنَّ 
يف امل�ستوى الأعلى من الدين والأخالق الكرمية والأعمال ال�ساحلة. وقوله تعاىل: 
نث ٹ  ٹمث يبني اأن التقوى يجب اأن تكون من �ساأنهن، ليتاأ�سى بهن الن�ساء، 
ملجرد  ل  التقوى،  ب�سبب  هو  اإمنا  الن�ساء،  على  بتف�سيلهن  اإكرامهن  اأن  ويو�سح 
انت�سابهن اإىل ر�سول اهلل  فالنت�ساب وحده غري كاف يف النجاة واإحراز املقام 
ال�سامي، واإمنا العربة بالتقوى التي تثمر العمل ال�سالح، كما قال - عليه ال�سالة 

وال�سالم - خماطًبا ابنته فاطمة الزهراء - ر�سوان اهلل عليها:

»يا َفاِطمة اْعَملي لن اأُْغِنَي َعنك ِمن اهلل �سيًئا«.
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ُتِلنَّ  ل  اأي   ]32 ]الأحزاب/  مث  ڤ  ڤ   نثڤ   تعاىل:  قال  ثم 
قنه عند خماطبة الرجال، كما تفعله املريبات من الن�ساء »فيطمع  الكالم ول ُترقِّ
الذي يف قلبه مر�س« من خلق دينء. َبنيَّ بهذا �سبب نهيهن عن اإلنة الكالم 
الريبة  اأهل  لطمع  داٍع  العمل  هذا  اأن  فاأو�سح  الرجال،  خطاب  عند  وترقيقه 

ڄ   نثڄ   بقوله:  ذلك  واأردف  عندهن.  واجللو�س  معهن  احلديث  اإطالة  يف 
قال  الريبة والإلنة والرتقيق،  بعيًدا من  اأي ح�سًنا  ]الأحزاب/ 32[  ڄمث 

َمُهّن اأدب احلديث مع الرجال. ذلك ِلُيَعلِّ

چمث  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   نثڃ    قال:  ثم 
فاإذا خرجن ل�سرورة فال يتربجن،  البيوت،  بالقرار يف  اأمرهن  ]الأحزاب /33[ 
ويف  م�سيتهن  يف  يتبخرتن  فال  اأو  للرجال.  وحما�سنهن  زينتهن  يبدين  فال  اأي 
)القامو�س(: تربجت املراأة اأظهرت زينتها للرجال، ويف )ل�سان العرب( التربج: 
اإظهار املراأة زينتها وحما�سنها للرجال. وتربجت املراأة اأظهرت وجهها. واإذا اأبدت 
املراأة حما�سن جيدها ووجهها قيل: تربجت... وقال اأبو اإ�سحق يف قوله عز وجل: 
نث  ڄ  ڄ  ڃمث ]النور/ 60[ التربج اإظهار الزينة وما ي�ستدعي �سهوة 

الرجل، وقيل: اإنهن كن يتك�ّسرن يف م�سيهن ويتبخرتن«. اهـ.

والتربج ل يظهر النهي عنه اإل اإذا خرجت املراأة من بيتها، اأما يف البيت 
املف�سرون يف  وقد اختلف  ا.  اأجنبيًّ اإذا مل يكن  وتبخرتها  زينتها  اإظهار  لها  فيباح 
املراد من اجلاهلية الأوىل، ول يتوقف فهم املعنى على حقيقة هذه اجلاهلية، ول 
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على تعيني زمانها ومكانها. فاملعنى وا�سح يف اأن املراد نهي املراأة عن عر�س زينتها 
ول  بيتها.  م�سيتها خارج  وتبخرتها يف  رها  تك�سِّ وعن  الأجنبي،  على  وحما�سنها 
باإظهار  يتربجن  اأن  الن�ساء  نهى  الإ�سالم.  قبل  ما  اجلاهلية  بهذه  املراد  اأن  ريب 
الزينة واملحا�سن للرجال، كما كان يفعل الن�ساء قبل الإ�سالم )وكما يفعل كثري 
من الن�ساء يف هذه اجلاهلية الآخرة، اأي اليوم( وقد اأفهمهن اأن ما يطلبه الإ�سالم 
يظهر  كاأن  اإظهاره،  اإىل  ق�سد  غري  من  منها  ظهر  ما  اإل  زينتهن  يبدين  ل  اأن  هو 

من غري تعمد ول اختيار، اإل اأن يكون اإظهاره ملحارمهن، بقوله: نث  ڳ  ڳ       
ڳ.. الآيةمث   ]النور/ 31[ وقد �سبق تف�سريها يف )النظرة التا�سعة(.

ثم قال تعاىل: نثڇ   ڇ  ڇ  ڍ مث ]الأحزاب/ 33[ 
ا لأنهما اأ�سل الطاعات، من اعتنى بهما حق العتناء  اأمرهّن بال�سالة والزكاة اأمًرا خا�سًّ
حملتاه على غريهما من الطاعات، وقدم الأمر بال�سالة على الأمر بالزكاة لأن ال�سالة 
عبادة روحية حم�سة، من اأتى بها على وجهها متوجًها فيها اإىل اهلل خمل�ًسا، جمرًدا قلبه 
مما �سوى اهلل كانت تزكية لنف�سه، ومن تزكت نف�سه هان عليه َبْذل املال الذي هو 

�سقيق الروح.

ڌ   نثڍ   فقال:  عام،  وجه  على  بالطاعات  اأمرهن  ثم 
وبذل من  ]الأحزاب/ 33[ لأن من �سلى �سالة خال�سة،  ڌمث 
ماله يف �سبيل اهلل، جره ذلك اإىل القيام بجميع ما اأمره اهلل به من الطاعات.
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واإثم  لتطهريهن من كل رج�س  هو  اإمنا  به  اأمرهن  ما  اأن  �سبحانه  بني  ثم 
ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   نثڎ     فقال: 
کمث ]الأحزاب/ 33[ واملعتمد عند املحققني اأن املراد باأهل البيت يف 
اأجمعني  هذه الآية ن�ساء الر�سول وعلي وفاطمة واحل�سنان - ر�سوان اهلل عليهم 
الآية يدل على  ن�ساوؤه وقيل: هم علي وفاطمة واحل�سنان. و�سياق  - وقيل: هم 

دخول ن�سائه، لن �سياق اخلطاب لهن، وهو احلق.

يليق  مبا  للقيــــام  عليهـــن  اأنعم  مبا  لهن  تذكـــرًيا  تعـــاىل  قال  ثم 
ڱ     ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ     گ   گ    گ   گ   نث  بهن: 
ڱ  ں         ں  ڻ   مث  ]الأحزاب/ 34[ اأََمَرُهّن اأن يجعلن بيوتهن مو�سًعا 
لدرا�سة القراآن والعلم ول يجعلنها مباءة ملا ل طائل حتته من الأحاديث والأعمال 

املبعدة من اهلل والعمل ال�سالح.

ا�ستملت  اأن هذه الآيات الكرمية الثالث قد  اأيتها الآن�سة،  فاأنت ترين، 
بن�ساء  خا�سة  فلي�ست  امراأة  دون  بامراأة  يخت�س  ل  مما  كلها  جمة،  عظات  على 
النبي، لأن الن�ساء كلهن �سواء يف وجوب القيام بهذه الأحكام اجلليلة فاأفهمي 

موؤلفي كتابك.

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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الآيات م�ستملة على ثمانية اأنواع ل يرتاب عاقل يف اأن الن�ساء فيها �سواء:
)1(  عدم خ�سوع الن�ساء بالقول، وترك اإلنته وترقيقه كيال يطمع اأهل ال�سوء بهن، 
ا لإطالة اجللو�س اأو الوقوف معهن. فيطيلوا احلديث رغبة يف ا�ستلذاذه، وحبًّ

)2(  اأن يخاطبوا الرجال عند احلاجة باملعروف من القول الذي هو بني اخل�سونة 
واللني، دفًعا لأهل الريبة مر�سى القلوب، اأما اإن و�سحت نيات هوؤلء فعلى 
الن�ساء اأن يدفعنهم باخل�سن من القول والغليظ من الكالم، قمًعا لهم، وردًعا 

لأمثالهم.
)3( وجوب قرارهن يف بيوتهن اإل حلاجة م�سروعة ت�ستدعي خروجهن.

واإخفاء  الوقار يف م�سيهن  يلزمن  بيوتهن بل  اإذا خرجن من  )4(  اأن ل يتربجن 
الزينة من ثوب وحلي وحت�سني الوجوه اأو الأيدي وغري ذلك مما ي�سمى زينة.

)5(  وجوب اإقامتهن ال�سالة.
)6(  وجوب اإيتائهن زكاة الأموال، اإن ملكن الن�ساب.

)7(  وجوب اإطاعتهن اهلل ور�سوله. وهذا من الإتيان بالعام بعد اخلا�س.
)8( وجوب اأن يجعلن بيوتهن جمال�س يتلى فيها كتاب اهلل، وتعلم فيها احلكمة.

فيه، كما  الن�ساء  �ساأن لغريهن من   ل  بن�سائه  فهل كل هذا خا�س 
يفهم من كالم موؤلفي كتاب »ال�سفور واحلجاب«؟ اإن هذا ل�سيء عجاب، بعيد 
من ال�سواب، فاخلطاب لن�ساء النبي، واحلكم عام لهن ولغريهن. هذا ما اأجمع 

عليه امل�سلمون، وهذا ما ير�سد اليه العقل ال�سليم.
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اإن كنت، يا هذه، مديرة ملدر�سة اأو م�سلحة من امل�سالح العامة، واأردت 
اإىل  اخلطاب  توجهي  اأن  فاخرتت  نافعة،  عظة  عمالك  اأو  تالميذك  يف  تبثي  اأن 
الكاملة، فهل يكون فحوى ذلك  ال�سفات  ببع�س  لتميزها عن غريها  فئة منهم 
اخلطاب  فعممت  عطفت  اإن  ثم  وحدهم؟  بهوؤلء  ا  خا�سًّ حكًما  العام  اخلطاب 
مل  مبن  ا  خا�سًّ وفحواه  بلفظه  العام  اخلطاب  هذا  يكون  فهل  ما،  فئة  ذاكرة  غري 
توجهي اإليهم خطابك الأول؟ وهل يكون هذا اخلطاب العام دلياًل على اأن العظة 
اأو  الأ�ستاذ  يختار  واإمنا  ل.  اللهم  غريها.  ت�سمل  ل  الأوىل  بالفئة  خا�سة  الأوىل 
مدير العمل للتخ�سي�س بالكالم من تكون التبعة عليهم اأ�سد، لأن عملهم اأََجلُّ 
قدًرا، واأكرث نفًعا، واأعظم اأجًرا، ليبني للجميع اأن هوؤلء، واإن كانوا يف مقام اأعلى 
لتميزهم باأعمالهم ال�ساحلة، فهم م�سوؤولون عن عمل غري �سالح ياأتونه، فما بالك 
بغريهم ممن مل يبلغوا مبلغهم؟ فكذلك ن�ساء النبي، هن اأعلى منزلة عند اهلل، ملا 
وفقهن اإليه من اأعمال الرب والتقوى وال�سالح فاختارهن خلطابه، اإعالًما لغريهّن 
ُيَخاَطنْبَ به فهو ي�سمل  من الن�ساء اأن هذه الطبقة الف�سلى هي منوذج لهن، فما 
الن�ساء عامة. غري اأن اأجرهن على اخلريات يكون م�ساعًفا، كما اأن جزاءهن على 

ال�سيئات يكون م�ساعًفا اأي�ًسا، لأنه بقدر الُغْنم يكون الُغْرم. قال تعاىل: نث ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ.  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ]الأحزاب/ 30 - 31[.

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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الأوىل  وك�سرها.  القاف  بفتح  وِقْرَن«  »َقْرَن  ال�سبع  ُقرئ يف  قد  اأنه  واعلم 
اليوم.  النا�س  بها  يقراأ  التي  القراءة  وهي  حف�س،  قراأ  وبها  ونافع،  عا�سم  قراءة 
الُقّراء وهي التي يبداأ بها املف�سرون. و�سنذكر ا�ستقاق  والثانية قراءة غريهم من 

كل من القراءتني.

َرَب  َيْعَلُم و�سَ « من بابي »َعِلَم  َيِقرُّ َيَقرُّ وَقرَّ  وقد جاء يف كالم العرب »َقرَّ 
ِرُب« كما يف القامو�س و�سرحه ول�سان العرب وكتب التف�سري اأما »َقْرَن« بالفتح،  َي�سْ
واأمر  »اْقَرْر«  منه  والأمر  َيْعَلُم(  )َعِلَم  باب  من  َيْقَرُر  َقِرَر  واأ�سله   » َيَقرُّ »َقرَّ  من  فهو 
عن  َفا�ْسُتْغني  وحذفت،  القاف  على  الأوىل  الراء  فتحة  األقيت  »اْقَرْرَن«  الن�ساء 
همزة الو�سل لأنها زائدة جيء بها دفًعا لالبتداء بال�ساكن، ومل يبق لها حاجة بعد 
اأن حترك اأول الفعل بفتحة الراء املحذوفة، فكان من اْقَرْرَن »َقْرَن« وقيل: هو اأمر 
من »قار يقار« بوزن خاف يخاف، اأي اجتمع، كما تقول يف الأمر »َخْف وخْفَن«. 
ولي�س  املف�سرين.  من  وغريهم  والني�سابوري  والزخم�سري  البي�ساوي  هذا  ذكر 
معناه م�سى على اأطراف قدميه ليخفي م�سيه كما زعم اأ�سحاب كتاب »ال�سفور 
واحلجاب« لأن هذا هو معنى »قار يقور« ل »قار يقار« و�سنذكر من�ساأ جهلهم هذا 
« واأ�سله »َقَرَر  الذي دعاهم اإىل هذا التف�سري. واأما »ِقْرَن« بالك�سر فهو اإما من »َقرَّ َيِقرُّ
ِرُب( اأُلقيت ك�سرة الراء الأوىل على القاف وحذفت،  َرَب َي�سْ َيْقِرُر« من باب )�سَ
فا�ستغنى عن همزة الو�سل لتحرك اأول الفعل بك�سرة الراء املحذوفة، ف�سار »ِقْرَن« 

واأما من »َوَقَر َيِقُر« اأي جل�س. ومنه كان الوقار مبعنى الهدوء والرزانة.

* * * * *
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الآيات  اأن  على  يدل  مما  اأن  واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  موؤلفو  زعم  وقد 
خا�سة خطابًا وحكًما بن�ساء النبي  قوله تعاىل بعد ذلك:

ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  نثڻ 
ھ   ھ)3(    ھ)2(ھ   ہ   ہ)1( 
ے)4(ے   ۓ)5( ۓ  ڭڭ   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ)6(  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ مث ]الأحزاب/ 35[. فقد نقلوا عن الن�سفي والبي�ساوي يف 
)�س 183( اأنه ملا نزلت هذه الآيات يف ن�ساء النبي قالت ن�ساء امل�سلمني: فما نزل 
اأنهم قد برتوا  فينا �سيء؟ فنزلت الآية: »اإن امل�سلمني وامل�سلمات... الآية« غري 

)1( القانت: القائم بالطاعة الدائم عليها. 
)2( ال�سادق: من ي�سدق يف نيته وقوله وعمله. ول ي�سدق القول حتى ي�سدق العمل ول ي�سدق العمل حتى ت�سدق 

النية.
)3( ال�سابر: من ي�سرب على الطاعات وعن املعا�سي، وال�سرب خلق ل يكون اإل لأ�سحاب الإرادات والعزائم القوية. 

وكل من احتمل ال�سدائد يف �سبيل اخلري، وتغلب على نف�سه الأمارة �سابًرا على مقاومتها فهو من ال�سابرين.
)4( اخلا�سع: املتوا�سع هلل تعاىل بقلبه وجوارحه، الذي اإذا ذكر اهلل وجل قلبه.

)5(  املت�سدق: الذي يزكي ماله ول يخل بالنوافل، اأي ال�سدقات غري املفرو�سة. ومن ذلك البذل يف �سبيل اأعمال 
اخلري وامل�سروعات النافعة.

)6( الذاكر اهلل كثرًيا من ل يكاد يخلو من ذكر اهلل بقلبه اأو ل�سانه اأو بهما. وقد يكون ذكر اهلل بالعمل ال�سالح يقدمه 
ا دفعه ذكره هذا اإىل ما ياأمره اهلل به من اخلري  لالأمة. وهذا اأثر من ذكر اهلل بالقلب، فاإن من يذكر اهلل بقلبه ذكًرا حقيقيًّ

والأعمال ال�ساحلة وقد ذكر الزخم�سري يف ك�سافه اأن قراءة القراآن وال�ستغال بالعلم من ذكر اهلل.

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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العبارة فذكروا بع�سها وهو الوجه ال�سعيف املذكور ب�سيغة التمري�س، )اأي قيل(. 
وهذه عبارة البي�ساوي: »روي اأن اأزواج النبي - عليه ال�سالة وال�سالم - قلن: 
يا ر�سول اهلل ذكر اهلل الرجال يف القراآن بخري، فما فينا خري نذكر به)1(؟ فنزلت. 
وقيل: ملا نزل فيهن ما نزل قال ن�ساء امل�سلمني: فما نزل فينا �سيء؟ فنزلت« اهـ.

فاأنت ترى اأن قوله: »وقيل« دللة على اأن الرواية الأوىل اأقوى. والتعبري 
من  املوؤلفون  هوؤلء  فاقتطع  �سعف  عما  يكون  باأنه  العلماء  عند  معروف  بقيل 
الروايتني الرواية ال�سعيفة وتركوا الرواية القوية غري م�سريين اإليها، ليكون عملهم 
بن�ساء  والأحكام  والفحوى  النزول  خا�سة  ال�سابقة  الآيات  باأن  لهم  حجة  هذا 

ڻ   ڻ   نث  الآية:  هذه  زعمهم(  )على  فلهن  الن�ساء  بقية  واأما  النبي، 
ۀمث  ]الأحزاب/ 35[ فاأين اأمانة النقل، يا هوؤلء املوؤلفون املحرفون، 
اإن العلم اأمانة فال تت�سرفوا فيه باأهوائكم واأغرا�سكم. وباإي�ساح احلق �سقط كل ما 

بنوه على الرواية الثانية ال�سعيفة، وبخا�سة قولهم يف )�س 188(:

امل�سلمني  ن�ساء  قالت  ملا  جميعهن  امل�سلمات  الآيتان  هاتان  عمت  »لو 
للنبي  بعد نزولها: فما نزل فينا �سيء؟ وملا نزلت حينئٍذ الآية »اإن امل�سلمني 

وامل�سلمات..«.

)1(  وزاد الزخم�سري يف ك�سافه: »اإنا نخاف اأن ل تقبل لنا طاعة«.
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اأن ال�سائالت هن ن�ساء النبي. فالآية  اأن الرواية القوية هي  فقد علمت 
هذه عامة للن�ساء كلهن، كما اأن الآيات الثالث التي قبلها عامة لهن اأي�ًسا، كما 
امل�سلمني مل يكن يف  ن�ساء  ال�سائالت هن  باأن  لو �سلمنا جدًل  اأنه  �سرحنا على 
ن�ساء  بغري  خا�سة  وامل�سلمات«  امل�سلمني  »اإن  اآية:  اأحكام  اأن  على  حجة  ذلك 
اللفظ ل  بعموم  والعربة  »امل�سلمات«  النبي داخالت حتت عموم  فن�ساء  النبي، 
بخ�سو�س ال�سبب، كما هو معروف يف علم الأ�سول. وروى ال�سيوطي يف »لباب 
نه من طريق عكرمة عن اأم  النقول« وجهني اآخرين، قال: »اأخرج الرتمذي وح�سَّ
عمارة الأن�ساري اأنها اأتت النبي  فقالت: »ما اأرى كل �سيء اإل للرجال، وما 
قال: وروى  الآية«  وامل�سلمات  امل�سلمني  اإن  فنزلت:  ب�سيء  الن�ساء يذكرن  اأرى 
الطرباين ب�سند ل باأ�س به عن ابن عبا�س، قال: »قال الن�ساء: يا ر�سول اهلل، ما 

باله يذكر املوؤمنني ول يذكر املوؤمنات؟ فنزلت: اإن امل�سلمني وامل�سلمات الآية«.

ل  فالآية  امل�سلمني،  ن�ساء  اأم  النبي  ن�ساء  هن  ال�سائالت  اأكانت  و�سواء 
تخ�س الن�ساء وحدهن، فهن والرجال فيها �سواء كما هو ظاهر من ذكر »امل�سلمني 
واملوؤمنني والقانتني وال�سادقني اإلخ«، فلي�ست، كما هو وا�سح، ُمْنَزَلة ل�سوؤال �سائل، 
واإمنا هي عامة للرجال والن�ساء ُذِكَرت بعد الآيات الثالث اخلا�س اأكرث اأحكامهن 
اأن هذه الآيات الثالث عامة احلكم لكل  اإثباًتا وا�سًحا  بالن�ساء. وهذا مما يثبت 
الن�ساء، ولذلك اأردفها اهلل �سبحانه باآية ي�سرتك يف اأحكامها الرجال والن�ساء مًعا. 

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة



152 152
 نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

وهذا من دقائق البالغة القراآنية واأ�سرارها التي تخفى على اأمثال موؤلفي كتاب 
»ال�سفور واحلجاب«.

على اأن اأ�سباب النزول لي�ست �سرورية دائًما لفهم الآيات الكرمية فاآيات 
الأحزاب وثيقة الُعَرى، اآخذ بع�سها برقاب بع�س. فالآيات الثالث الأَُول اأحكام 
ذكرت  والن�ساء  الرجال  تعم  الرابعة  والآية  عامة.  بالن�ساء  خا�س  اأكرثها  جليلة 
بعد ذلك ِلُيَدّل بها على اأن الرجال والن�ساء يجتمعون يف اأحوال، ويفرتقون يف 
اأحوال، كل على ح�سب ما ي�سره اهلل له بفطرته التي فطره عليها. فالرجوع يف هذه 
الآية الكرمية اإىل ما يروى من اأ�سباب نزولها )وهي روايات ظنية ل قطعية( يفكك 
عراها تفكيًكا يجعلها ل رابط لها وكالم اهلل ينزه عن ذلك. واآيات الكتاب املبني 

نثڀ  ڀ    الذكر  اأهل  يدركه  وثيًقا حمكًما  ات�ساًل  ببع�س  بع�سها  مت�سل 
ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺمث ]النحل/ 43[.

* * * * *
وبعد فقد خبط)1( موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« يف تف�سري قوله تعاىل: 
بالقراآن واللغة.  ]الأحزاب/ 33[ خبط ع�سواء، جلهلهم  نثڃ   ڃ  ڃمث 
لوهم  لوهم وَرذَّ وقد اأوردوا ما ذكره املف�سرون، لكنهم مل يفهموا كالمهم، لذلك َجهَّ

وحكموا اأنهم مل يفهموا كتاب اهلل، واأنهم وحدهم، غفر اهلل لهم...قد فهموه.

)1(  خبط: اأخطاأ. )م(.
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»ِقْرَن« بك�سرها، واأن  »َقْرَن« بفتح القاف و  ُقِرَئ يف ال�سبع  اأنه قد  علمت 
الأوىل قراءة عا�سم ونافع وبها قراأ حف�س، وهي القراءة التي يقراأ بها النا�س اليوم، 
التي  ال�سبعة، وهي  القراء  قراءة غريهم من  والثانية  امل�ساحف.  بها  ُتطبع  والتي 
يبداأ بها املف�سرون. اأما هوؤلء النا�س )اأعني موؤلفي كتاب ال�سفور واحلجاب( فال 
�سوا )كما  يفهمون ذلك، فظنوا اأن لي�س هناك قراءة اإل »َقْرَن« بفتح القاف لأنهم فتَّ
قالوا( يف طبعات القراآن املختلفة زمانًا ومكانًا فلم َيَروا اإل »َقْرَن« بفتح القاف، فكيف 
« بك�سر القاف يف امل�سارع؟ لو  يقول املف�سرون اإن »َقْرَن« هذه ماأخوذة من »َقرَّ َيِقرُّ
كانت ماأخوذة منها لقال »ِقْرَن« بك�سر القاف. وقد جهلوا اأن املف�سرين قد جعلوا 
« بفتح القاف، اأو من »َقاَر َيَقاُر« مبعنى اجتمع، ل من  »َقْرَن« بفتح القاف من »َقرَّ َيِقرُّ
« بك�سر  َيِقرُّ َيِقُر«، واأما التي جعلوها من »َقرَّ  « بك�سر القاف، ول من »َوَقَر  َيِقرُّ »َقرَّ 
َيِقُر« مبعنى جل�س اأو ثبت، فهي »ِقْرن« بك�سر القاف. ولكن  القاف، اأو من »َوَقَر 
الأمر اختلط على هوؤلء املوؤلفني، فن�سبوا اجلهل اإىل املف�سرين، واإمنا هم اجلاهلون.

واإما  اإما جهاًل  ًها،  م�سوَّ ًفا  مبتوًرا حمرَّ البي�ساوي  املف�سر  نقلوا كالم  وقد 
اإيهاًما، لأنهم لو ذكروه كما هو لظهر جهلهم، وهاك ما ذكروه من كالم البي�ساوي:

، حذفت الأوىل من  اأو من قرَّ يِقرُّ َوَقاًرا،  َيِقُر  َوَقَر  »وقرن يف بيوتكن« من 
اأو من قار  اإىل القاف، فا�ستغني عن همزة الو�سل،  راءي اقررن ونقلت ك�سرتها 
يقار« ثم ف�سروا )قار يقار( مو�سوًعا بني قو�سني بقولهم: »اأي م�سى على اأطراف 
قدميه لئال ي�سمع �سوتهما« وهذا تف�سري غريب يدل على جهلهم، كما �ستعلم. 
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والبي�ساوي قد ف�سر »قار يقار« بقوله: »اأي اجتمع« فلم َيُرقهم هذا التف�سري، لأنه ل 
ينطبق على اأهوائهم، فخلقوا لقار يقار معنى جديًدا مل يقل به اأحد.

اأما كالم البي�ساوي فهذا هو بن�سه:

القاف(  )بك�سر  َيِقرُّ  َقرَّ  ومن  َوَقاًرا«  َيِقُر  »َوَقر  من  بيوتكن)1(«  يف  »وقرن 
عن  بها  فا�ستغنى  القاف  اإىل  ك�سرتها  ونقلت  »اْقِرْرَن«  راءي  من  الأوىل  حذفت 
همزة الو�سل، ويوؤيده قراءة نافع وعا�سم بالفتح )اأي َقْرن بفتح القاف( من »َقِرْرُت 
(، ويحتمل اأن يكون )اأي َقْرَن بفتح القاف( من  « وهو لغة فيه )اأي يف َقَرْرُت اأَِقرُّ اأََقرُّ

»َقاَر َيَقار« اأي اجتمع.« اهـ.

فاأنت ترى اأن كالم البي�ساوي وا�سح لأنه ذكر القراءتني وذكر ا�ستقاق 
« بك�سر  كل منهما، فجعل »قرن« بك�سر القاف ماأخوًذا من »َوَقر َيِقُر« اأو من »َقّر َيِقرُّ
« بفتح القاف، اأو من »قار  القاف. وجعل »َقْرَن« بفتح القاف ماأخوًذا من »َقرَّ َيَقرُّ
يقاُر« مبعنى اجتمع، ل مبعنى م�سى على اأطراف قدميه لئال ي�سمع �سوتهما، كما 
فكان  واأهواءهم،  اأغرا�سهم  ليالئم  �ساءوا  ما  كالمه  من  ولكنهم حذفوا  زعموا. 

عملهم هذا دلياًل على جهلهم اأو تعمدهم الت�سليل والتحريف.

وقال الزخم�سري يف ك�سافه، وكالمه اأو�سح يف املراد من كالم البي�ساوي:

)1( اأي بك�سر القاف من »قرن« ل بفتحها، وهي قراءة اجلمهور، وهي التي يبداأ بها املف�سرون كما اأو�سحنا ذلك من قبل.
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« حذفت الأوىل من  »ِقْرَن: بك�سر القاف من »َوَقَر َيِقُر َوَقاًرا« اأو من »َقرَّ َيِقرُّ
راءي »اْقِرْرَن« ونقلت ك�سرتها اإىل القاف، كما تقول »ِظْلَن«. وَقْرَن: بفتحها )اأي 
بفتح القاف( واأ�سله »اْقَرْرَن« فحذفت الراء واألقيت فتحتها على ما قبلها، كقولك 
»َظْلَن« ونقل اأبو الفتح الهمداين يف »كتاب التبيان« وجًها اآخر، قال: »قار يقار: 

اإذا اجتمع«. اهـ.

وقال يف ل�سان العرب )ج6 �س394(:

»وقوله تعاىل: »وَقْرَن وِقْرَن« هو كقولك »َظْلَن وِظْلَن« َفَقْرَن: على »اقَرْرَن« 
َكَظْلَن من »اْظَلْلَن«، وِقْرَن على »اْقِرْرَن« َكِظْلَن على »اْظِلْلَن)1(«. وقال الفراء »ِقْرن 
يف بيوتكن« هو من الوقار )يعني من َوَقر َيِقُر( وقراأ عا�سم واأهل املدينة: »وَقْرَن يف 
بيوتكن« )بفتح القاف( قال )اأي الفراء( ول يكون ذلك من الوقار، ولكن يرى 
اإنهم اإمنا اأرادوا »اْقَرْرَن يف بيوتكن« فحذفت الراء الأوىل وحولت فتحتها يف القاف، 
كما قالوا: هل اأَح�ْسَت �ساحبك؟ )اأي هل اأْح�َس�ْسَته؟( وكما يقال: فظلتم يريد 
فظللتم. ومن العرب من يقول: »اْقَرْرَن يف بيوتكن«... وقال اأبو الهيثم: »وِقْرن يف 
اأبو  بيوتكن« عندي من القرار، وكذلك من قراأ »َقْرَن« فهو من القرار. قال )اأي 

، وَقرْرت)2( اأَقّر« اهـ ما ذكره الل�سان. الهيثم(: قررت باملكان اأَِقرَّ

)1( قد �سبطت »اقررن واظللن« الأخريتان يف ن�سخة الل�سان املطبوعة بفتح الراء الأوىل من اقررن وفتح الالم الأوىل من 
اظللن، وهو من خطاأ الطبع، كما يظهر باأدنى تاأمل.

)2( قد �سبطت »قررت« الأخرية يف ن�سخة الل�سان املطبوعة بفتح الراء الأوىل وهو من خطاأ الطبع كما هو وا�سح.

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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من  )ِقْرَن(  اأن  لل�سك يف  واللغويون جمال  املف�سرون  ذكره  ما  بعد  فهل 
(؟ َقرَّ ( اأو من )َوَقَر َيِقُر( واأن )َقْرَن( من )َقِرْرُت اأَ )َقَرْرُت اأَِقرُّ

* * * * *
واإليك اأيها القارئ �سيًئا من جهالت موؤلفي كتاب »ال�سفور واحلجاب« 

يف تف�سري »وقرن يف بيوتكن« قالوا يف )�س 194(:

الثالثة:  املعاين  اأحد  »قرن«  اأمر  من  فهموا  اإليهم  امل�سار  املف�سرين  »اإن 
الأول: »قرن« اأمر من »قار يقار« بوزن »خفن« فعل خاف يخاف. ومعناه، كما جاء 
يف املعاجم: م�سى على اأطراف قدميه لئال ي�سمع �سوتهما)1( ولنا ملء احلق اأن 
ناأخذ بقول املف�سرين هذا، لأن املعنى الذي فيه طبيعي ل تكلف فيه ومطابق متاًما 

لقواعد اللغة وموافق للم�سلحة ولإرادته تعاىل الي�سر ل الع�سر«. اهـ.

على  مب�سي  ل  يجتمع،  باجتمع  يقار«  »قار  ف�سروا  املف�سرين  اإن  نقول: 
اأطراف قدميه لئال ي�سمع �سوتهما. وما اأدري من اأين اأتوا بهذا املعنى لقار يقار. 
يقار  قار  من  »وقيل  قالوا:  قد  وغريهما  والزخم�سري  البي�ساوي  اأن  علمت  وقد 
قولهم:  التف�سري و�سعوا مكان كلمة )اجتمع(  يعجبهم هذا  وملا مل  اأي اجتمع« 
بيوتهن،  الن�ساء يف  اأن جتتمع  اإلخ« لأنهم ل يعجبهم  اأطراف قدميه  »م�سى على 
ونحوها.  املتحركة  ال�سور  ودور  واملالهي  امل�سارح  يف  يجتمعن  اأن  يروقهم  بل 

اأما قار يقار فمعناه اجتمع كما يف كتب  اأن املعاجم مل تذكر هذا املعنى »لقار يقار«. واإمنا ذكرته لقار يقور.  )1(  قد علمت 
التف�سري. 
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ملا  اأنهم  اأو اخلبث هو  يقار. ومن�ساأ هذا اجلهل  لقار  اآخر  لذلك بحثوا عن معنى 
راأوا تف�سري »قار يقار« ل يوافق هواهم رجعوا اإىل »القامو�س« للفريوزاآبادي فراأوا اأنه 
قال: »قار: م�سى على اأطراف قدميه لئال ي�سمع �سوتهما« ففرحوا بهذا التف�سري، 
اإن  اخلجل.  لعالهم  )القامو�س(  وبا�سطالح  باللغة  جهلهم  يثبت  اأنه  علموا  ولو 
�ساحب )القامو�س( اإمنا يف�سر »قار يقور« ل »قار يقار« لأن من قاعدته اأنه اإذا ذكر 
املا�سي ومل ُيْرِدفه بامل�سارع فالباب )َفَعَل َيْفَعُل( بفتح العني يف املا�سي و�سمها يف 
امل�سارع فلريجعوا اإىل مقدمته ليعرفوا ا�سطالحه. ونحن نورد لهم منها ما يتعلق 
مانع،  الآتي، ول  بدون  املا�سي  اأو  امل�سدر مطلًقا  »اإذا ذكرت  قال:  البحث  بهذا 
فالفعل على مثال »َكَتَب«. اهـ. اأراأيتم اأنه اإمنا يف�سر »قار يقور« ل »قار يقار؟« ولو 
رجعتم اإىل �سرح القامو�س للزبيدي ترون اأنه يقول: »قار الرجل يقور قوًرا«: م�سى 
اأطراف  القطاع: م�سى على  ابن  ي�سمع �سوتهما. وقال  اأطراف قدميه لئال  على 
كما  »يقار«  ل  »يقور«  امل�سارع  ذكر  ال�سارح  اأن  كيف  »اأراأيتم  كال�سارق  اأ�سابعه 
فهمتم؟ ولو رجعتم اإىل )ل�سان العرب( لراأيتم اأنه يقول: »قار الرجل يقور م�سى 
على اأطراف قدميه ليخفي م�سيه«. اأما »قار يقار« فلم نر من ذكرها اإل املف�سرون. 
وقد ف�سروها باجتمع يجتمع. ولول اأن الزخم�سري ثقة يف اللغة لنفينا اأن يكون يف 

اللغة »قار يقار«.

واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  موؤلفي  اأن  الكرمي  القارئ  اأيها  قت،  اأ�سدَّ
يكذبون على اهلل واللغة واملف�سرين، واأنهم يف�سرون كالم اهلل مبا ي�ستهون، واأنهم 
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هم املخطئون ل املف�سرون، كما زعموا ذلك بال حياء ول خجل؟ ثم اأعلمت اأنه 
لي�س لهم ملء احلق ول فراغه بهذا التف�سري الذي تبجحوا به؟

وقد زعموا اأن هذا التف�سري موافق للم�سلحة، اأي مل�سلحتهم، لأنهم كما 
علمت، ل يريدون اأن تقر املراأة يف بيتها. ثم على فر�س اأن »قار يقار« معناه كما 
اأن مت�سي يف  املراأة  يطلب من  للمعقول؟ وهل  التف�سري مطابق  زعموا، فهل هذا 
بيتها على اأطراف قدميها لتخفي م�سيها؟ اإنه لت�سييق عليها، ول �سرورة تدعوها 
اإىل ذلك يف دارها، حيث ل اأجنبي يراها، اإمنا يطلب منها ذلك خارج البيت ل 
يف داخله لذلك مل يكن من املنا�سب عقاًل تف�سري »قار يقار« مبا ف�سروه به، كما اأنه 

لي�س من اجلائز لغة.

وقد ذكر اهلل يف الآية الكرمية حالتني للمراأة: الأوىل اأمرها فيها بالقرار يف 
بيتها اإذا مل يكن �سبب م�سروع يحملها على اخلروج منه.

والثانية اأمرها فيها بعدم التربج اإذا خرجت من دارها لأمر م�سروع. فقال: 
نثڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چمث ]الأحزاب/ 33[.

ونحن نقول للن�ساء اليوم: ول تربجن تربج اجلاهلية الآخرة اأو احلا�سرة!

ثم ذكروا الراأي الثاين للمف�سرين، فقالوا:

»الثاين »قرن« من َوَقَر َيِقر، اأي كن اأهل وقار و�سكون. اإنا نريد اأن ناأخذ 
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بهذا املعنى فهو موافق كالأول. ولكن تعار�سنا فيه قواعد اللغة، لن الأمر منه 
للن�ساء لي�س »قرن« بفتح القاف و�سكون الراء، من وقر يقر َكَوَعَد َيِعُد بل »ِقرَن« 
بك�سر القاف. وهذا خمالف ملا ورد يف الآية، على ما هو م�ساهد يف ن�سخ القراآن 

من الطبعات املختلفة زمانًا ومكانًا«

نقول ملا جهل موؤلفو الكتاب اأن قراءة اجلمهور »ِقْرَن« بك�سر القاف، واأن 
عن  يتكلمون  املف�سرين  اأن  ظنوا  َيِقُر«  »َوَقر  من  يكون  اأن  يجوز  قالوا:  املف�سرين 
»قرن« بفتح القاف. لذلك قالوا ما قالوا جهاًل مبا يقوله علماء التف�سري واللغة، مع 
اأنه وا�سح كل الو�سوح ملن تدبََّره بع�س التدبر. فهل يجوز لهوؤلء اأن يف�سروا كالم 
اهلل وهم يجهلون اللغة، ول يفهمون ما يقوله املف�سرون، ثم يزعمون بعد ذلك اأن 

املف�سرين خمطئون جاهلون؟

ثم ذكروا الراأي الثالث فقالوا:

»املعنى الثالث »قرن« من »قر يقر« )بك�سر القاف يف امل�سارع( اأي ثبت 
و�سكن، وهو املعنى الذي يريده بع�س رجالنا«.

اأيها القارئ الكرمي، اأن املف�سرين مل يقولوا اأن »َقْرَن«  نقول: قد علمت، 
 » َيَقرُّ اأنه ماأخوذ من »َقرَّ  « بك�سر القاف، بل قالوا  َيِقرُّ بفتح القاف ماأخوذ من »َقرَّ 
 » َيِقرُّ »َقرَّ  ماأخوذ من  القاف  بك�سر  »ِقْرَن«  اأن  قالوا  واإمنا  امل�سارع.  القاف يف  بفتح 

بك�سر القاف يف امل�سارع، ولكن هوؤلء املوؤلفني ل يفهمون.

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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ثم قالوا:

»اإن هذا القول )اأي قرن من قر يقر، بك�سر القاف يف امل�سارع( تعار�سنا 
اأن  فيه قواعد اللغة كل املعار�سة فلو قلنا، كما قال البي�ساوي والن�سفي لوجب 
تخفيًفا  الأوىل  الراء  ولو جوز حذف  الأوىل(  الراء  )بك�سر  »اقِررن«  الأمر  يكون 
والحتفاظ بك�سرتها فنقلت اإىل القاف كان لنا منها »اإقرن« بك�سر الهمزة والقاف. 
»قرن«  بل  القاف،  بفتح  »قرن«  منها  لنا  كان  ملا  الو�سل  همزة  عن  ا�ستغنى  ولو 

بك�سرها. وهذا خمالف لورودها«.

نقول: اإن البي�ساوي والن�سفي وغريهما مل يقولوا اإن »قرن« بفتح القاف 
ماأخوذ من »َقرَّ َيِقّر« بك�سر القاف، واإمنا قالوا اإنها ماأخوذة من »قر يقر« بفتح القاف. 
اأما قراءة »ِقْرَن« بك�سر القاف فهي التي قالوا اإنها ماأخوذة من »قر يقر« بك�سرها، 
كالم  يف  ت�سرفوا  خبًثا،  اأو  جهاًل  املوؤلفني،  هوؤلء  ولكن  ذلك  اأو�سحنا  كما 
املف�سرين بحذف بع�سه واإثبات بع�سه. ثم زعموا ما زعموا. فارجع اإىل ن�س كالم 
البي�ساوي الذي ذكرناه نحن، ل الذي ذكروه هم مبتوًرا مم�سوًخا، واإىل ن�س كالم 
القوم  اأن هوؤلء  اإىل ل�سان العرب، يت�سح لك وجه احلق، وتعلم  الزخم�سري، و 

يكذبون على اهلل وعلى املف�سرين واللغويني.

ثم قالوا بعد ذلك م�ستنتجني:

»واأرانا يف غنى عن �سلوك احلذف والتقدير والنقل وال�ستغناء للو�سول 
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اأجلها �سبياًل  « دون بلوغ الغاية التي �سلكوا من  َيقرُّ »َقرَّ  »َقْرَن« من فعل  اأمر  اإىل 
ال�سهل  الطريق  اتباع  على  بالقت�سار  اأْولنا  فما  اإليها  ترون  كما  توؤد  مل  وعرة 
الوا�سح الذي ل ينتهي ب�سالكه اإل اإىل احلقيقة، وهي اأن اأمر »َقْرَن« من فعل »قار 
يقار قوًرا« وزن »خاف يخاف خوًفا« ومعناه كما �سبق بيانه: ام�سني على اأطراف 
اأقدامكن لئال ي�سمع �سوتها. اإن هذا املعنى ل حمل للريبة يف �سحته. واأما »َقْرَن« 
« فهو م�ستوجب للريبة بالنظر اإىل ما �سبق. وقد قال : »دع ما يريبك  من »َقرَّ

اإىل ما ل يريبك«.

نقول: قد علمت اأن »قار يقار« معناه اجتمع يجتمع، ل كما زعموا. وقد 
اهم اإىل هذا التف�سري الذي هو حمل للريبة  اأدَّ بينا من�ساأ جهلهم وخطئهم الذي 

كلها، بل هو الكذب على اهلل واللغة. وقد قال تعاىل:

نثى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئمث  ]الن�ساء/ 50[. 
چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   نثڦ   وقال: 
چمث ]النحل/105[. وقال: نث ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    

ۉمث ]النحل/ 116[.

فاإن �ساأل �سائل بل�سان ح�سرة الآن�سة اأو موؤلفي كتابها: األ يجوز اأن يكون 
»َقْرَن« بفتح القاف اأمًرا من »قار يقور« الذي يدل على معنى امل�سي على اأطراف 
ب�سم  »ُقْرَن«  هو  يقور«  »قار  من  الأمر  اإن  كال،  نقول:  للم�سي؟  اإخفاء  القدمني 
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القاف ل بفتحها، كما يقال يف الأمر من قال يقول وفاز يفوز وعاد يعود »ُقْلَن وُفْزَن 
وُعْدَن« ثم قالوا - اأخزاهم اهلل على ظنهم ال�سيئ بامل�سلمني:

»واأعيذ �سادتي الرجال اأن يكونوا م�سداًقا لقوله تعاىل: نث  ٻ  ٻ  
پمث  ]اآل عمران/ 78[ اأي يحرفونه، في�سرعون يقروؤون »ِقْرن« بك�سر القاف 

لي�ستخرجوا منها املعنى الثالث الذي يريدونه للن�ساء ول يريده اهلل لهن.«

نقول: هذا اأعظم ما �َسَتم به هوؤلء الد�سا�سون امل�سلمني، لأنهم بعد اأن 
اإل خزًيا و�سالًل(  التف�سري  بهذا  ازدادوا  »َقْرَن« )وما  بتف�سري  انت�سروا  اأنهم  ظنوا 
اأن تكون من  القاف ل ميكن  بفتح  »َقْرَن«  اأن  يعرفوا  اأن  بعد  امل�سلمني،  اأن  ظنوا 
اأخزى اهلل  العار؟  اأ�سد من هذا  عار  اإىل حتريف كتاب اهلل. فهل  يلجوؤون  القرار 

هوؤلء الد�سا�سني، فاإنهم يريدون اأن ينت�سروا على احلق بالباطل وقد قال تعاىل: نث گ  
گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں     مث]الأنبياء/ 18[. 

وقال: نث ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ  مث ]الإ�سراء/ 81[.

يكونون حمرفني  فهل  القاف  بك�سر  »ِقْرَن«  قروؤوا  اإن  امل�سلمني،  اأن  على 
لكالم اهلل، بعد اأن عرفت اأنها قراءة اجلمهور، واأنها هي التي يبداأ بها املف�سرون، ثم 
يعطفون على تف�سري »َقْرَن« بفتح القاف؟ اإن موؤلفي هذا الكتاب جلاهلون د�سا�سون 

يحرفون الكلم عن موا�سعه اتباًعا لأهواء نفو�سهم. األ �ساء ما يفعلون.
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واملعنى الثالث الذي زعموا اأن اهلل �سبحانه ل يريده للن�ساء واإمنا يريده 
لهم الرجال، هو ا�ستقاق »َقْرَن« من القرار فهم يقولون اإن اهلل ل يريد للن�ساء القرار 

يف البيوت.

يا هوؤلء، اإن مل يرد اهلل لهن ذلك فهل يريد لهن اأن يكن خارج البيوت. 
واإن كن خارج البيوت فاأين يكن؟ اأيف الأعمال خارج املنازل؟ وهن غري مكلفات 
ذلك، والعادة يف هذه الديار مل جَتِر به. اأم يكن يف امل�سارح واملالهي والأ�سواق 
متنقالت من مكان اإىل اآخر؟ اأهذا الذي تريدونه للن�ساء، يا موؤلفي كتاب »ال�سفور 
يالزمن  اأن  لهن  يريد  واإمنا  لهن،  تريدونه  ما  للن�ساء  يريد  ل  اهلل  اإن  واحلجاب«؟ 
البيوت لرتتيبها والعناية بها وتنظيمها ورعايتها وتربية الأولد واإ�سعاد الأ�سرة فاإذا 
عر�ست لهن حاجة م�سروعة للخروج خرجن يحوطهن اخللق الطيب، ويرفرف 

عليهن الأدب واحل�سمة.

كل  يريده  واإمنا  زعمتم(  )كما  يريده  رجالنا  بع�س  لي�س  املعنى  وهذا 
الرجال لأن اهلل يريده، واإرادتهم تابعة لإرادته تعاىل ، اإل من ل مروءة لهم من 
الذين يرتكون حبل املراأة على غاربها، ترتك دارها متى �ساءت، واإىل اأين �ساءت. 
وقليل هم هوؤلء الرجال يف الأمة. فمن كان ذا نخوة وخلق طيب تاأبى عليه تربيته 
و�سمائله اأن يدع امراأته اأو اأخته اأو ابنته اأو من له الولية عليها تركب راأ�سها، وترتاد 
امل�سارح واملالهي والأ�سواق وتتنزه يف موا�سع الريبة. وقد قال احل�سن الب�سري - 
رحمه اهلل: »اأتدعون ن�ساءكم يزاحمن العلوج يف الأ�سواق؟ قبح اهلل من ل يغار« 
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واإمنا ي�سمح لها اأن تخرج من بيتها يف ح�سمة واأدب، غري متزينة ول متربجة لزيارة 
اأهلها و�سديقاتها، اأو للتنزه وهي معه اأو مع قرائبها و�سواحبها يف اأماكن بعيدة عن 

جمتمع الرجال. بعيدة عن ال�سبهة بعيدة عن الريبة.

اإن �سحاح الأحاديث مت�سافرة على وجوب لزوم املراأة دارها، اإل حلاجة 
م�سروعة. حتى اأن �سالتها يف بيتها اأف�سل من ال�سالة يف امل�سجد مع ما يف �سالة 
فيه  ال�سالة  َتْعِدل  الذي    اهلل  ر�سول  م�سجد  كان  ولو  الأجر،  من  امل�سجد، 
األف �سالة يف غريه من امل�ساجد. ففي احلديث عن اأم حميد امراأة اأبي حميد 
ال�ساعدي اأنها جاءت اإىل النبي  فقالت: »يا ر�سول اهلل، اإين اأحب ال�سالة 
خري  بيتك  يف  و�سالتك  معي،  ال�سالة  حتبني  اأنك  علمت  »قد  قال:  معك« 
دارك،  و�سالتك يف حجرتك خري من �سالتك يف  من �سالتك يف حجرتك، 
م�سجد  يف  و�سالتك  قومك،  م�سجد  يف  �سالتك  من  خري  دارك  يف  و�سالتك 
وابن حبان يف  وابن خزمية  اأحمد  رواه  قومك خري من �سالتك يف م�سجدي«. 
�سحيحيهما. وعن اأم �سلمة عن ر�سول اهلل  قال: »خري م�ساجد الن�ساء َقْعُر 
بيوتهن« رواه اأحمد والطرباين يف الكبري وابن خزمية يف �سحيحه واحلاكم وعن 
ن�ساءكم امل�ساجد، وبيوتهن خري  : »ل متنعوا  ابن عمر قال: »قال ر�سول اهلل 

لهن« رواه اأبو داود.

* * * * *
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ڃ   نثڃ    اأن  يثبتوا  اأن  واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  موؤلفو  اأراد  وقد 
ڃمث ]الأحزاب/ 33[ لي�س معناه القرار، فقالوا بل�سان ح�سرة الآن�سة:

  ومما يبدو يل اأن �سيدتنا عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - وقد اأمرنا النبي«
اأن ناأخذ ن�سف ديننا عنها، اآثرت املعنى احلقيقي وهو الأول الذي قالوه)1(. واإل 
اأمور اخلالفة العظمى، وملا تراأ�ست احلزب املعار�س  ملا برحت بيتها متدخلة يف 

لعلي  وحاربت مع اجليو�س، وخطبت يف النا�س حتملهم على الن�سمام اإىل 
احلزب الذي كانت توؤيده«.

نقول: اإن حديث »خذوا �سطر دينكم عن هذه احُلَمرْياء« ويف رواية »ن�سف 
اأنكره  دينكم« مل يوجد، ومل يثبت حديًثا �سحيًحا ول ح�سًنا ول �سعيًفا، وقد 
العلماء، ومنهم املزين واحلافظ الذهبي، كما قال ابن كثري، وقال ابن القيم كما 
نقله ُمالَّ علي القاري يف مو�سوعاته: كل حديث فيه لفظ »احلمرياء« مل يثبت. 
واملراد باحلمرياء ال�سيدة عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - وعلى فر�س اأننا اأُمرنا اأن ناأخذ 
وتزيد  نار احلرب،  وتوقد  توؤن�س اجلي�س،  بيتها  فاإن خروجها من  ديننا عنها  �سطر 
عنها،  باأخذه  نوؤمر  الذي مل  الثاين  ال�سطر  هو من  ا�ستعاًل  امل�سلمني  بني  الفتنة 
لأنها اأمرت اأن َتقرَّ يف بيتها فلم تقر، ولأننا مل نوؤمر باأن نزيد الفتنة ناًرا على نار، واإمنا 

يريدون اأن معنى »قرن« هو ام�سني على اأطراف اأقدامكن لئال ي�سمع �سوتها. وقد علمت اأن العلماء مل يقولوا هذا،   )1(
لأن »قار يقار« ل تفيد هذا املعنى، واإمنا تفيد معنى الجتماع واأما امل�سي على اأطراف الأقدام فاإمنا هو لقار يقور، 
كما قدمنا. وال�سيدة عائ�سة مل توؤثر املعنى الذي يريدونه لأنها عربية، وهذا املعنى لقار يقار لي�س يف لغة العرب. 

فكيف، توؤثر �سيًئا غري كائن؟
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ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   نث  تعاىل:  قال  كما  باإطفائها،  اأمرنا 
ے   ھے   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ      ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ںڻ  
ٴۇ   ۈ   ۆ.   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   

ۋ     ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې    مث  ]احلجرات/ 9 - 10[.

ت�سعى  اأن  ديًنا  عليها  يجب  كان   - عنها  اهلل  ر�سي   - عائ�سة  فال�سيدة 
بال�سلح بني املوؤمنني، ل اأن تتع�سب لفريق على اآخر. ثم اإن مل ُتَوفَّق يف �سعيها 
لل�سلح فكان يجب عليها اأن تعتزل الفتنة. اأََما ومل تعتزل فكان اأوىل بها اأن تن�سم 
اإىل �سيدنا علي، لأنه هو املَْبغيُّ عليه، وتقاتل الباغني عليه، الذين نكثوا ببيعته، 
ونق�سوا عهده بعد اأن بايعوه، وهم يعلمون اأنه الإمام احلق. ومع هذا فكان عليها 
اأن تفعل ما فعلت.  فيه، ل  املَْبغيِّ عليه وهي  اإىل معونة  بيتها، وتدعو  تقرَّ يف  اأن 
نة على اأنها كانت خمطئة يف عملها هذا من وجهني: الأول  وقد اأجمع علماء ال�سُّ
تركها القرار يف دارها لأمر غري م�سروع، والثاين خروجها على الإمام احلق ون�سر 

الباغني عليه.

ما  تبلغ  اأن  قبل  بالرجوع  همت  قد   - عنها  اهلل  ر�سي   - اأنها  ثبت  وقد 
�سوها عليه. وذلك اأنها  نوا لها اخلروج وحرَّ ق�سدت له، فمنعها من ذلك من َح�سَّ
ملا بلغت يف �سريها مكانًا ي�سمى احَلْواأَب �سمعت نباح الكالب، ف�ساألت عن املكان 
ُتُكنَّ  فاأُنِْبَئْت اأنه احلواأب، فذكرت قول ر�سول اهلل  لن�سائه وكانت معهن: »اأَيَّ
الرجوع،  على  فعزمت  املق�سودة،  اأنها  حينئٍذ  فعلمت  احَلْواأَب«.  ِكالب  َتْنَبُحَها 
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ف�سهد بع�س من كان معها اأن هذا املكان لي�س احلواأب، واأن من قال لها اأنه هو قد 
اأخطاأ، فحالوا بهذه ال�سهادة الكاذبة دونها ودون ما عزمت عليه من الأوبة.

وقد ثبت اأنها ر�سي اهلل عنها تابت اإىل اهلل ورجعت عن خطئها، واأنها كانت 
جمتهدة فاأخطاأت يف اجتهادها، »وهل تظنون اأن يف الإ�سالم من ل يخطئ؟« ومما 
يثبت خطاأها ثم رجوعها عنه معرتفة به، اأنه بعد اأن تغلب علي  على اجلي�س 
الذي كانت فيه قالت له: »اإين اأحب اأن اأقيم معك، فاأ�سري اإىل قتال عدوك عند 

.»)1(  م�سريك« فقال لها: »بل ارجعي اإىل البيت الذي تركك فيه ر�سول اهلل

ويف قوله هذا ر�سي اهلل عنه تبكيت لها، واإ�سارة اإىل اأنها كان يجب عليها 
اأن تقر يف بيتها واأن ل تخرج منه، وهذا مما يوؤيد اأن معنى »َقرَن« هو »اقررَن« من 
القرار ل كما يزعم موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« ومما يوؤيده �سراحة ما احتج 
اأنه ملا  به عليها - ر�سي اهلل عنهما - بعد انت�ساره على اأ�سحاب اجلمل، وذلك 
�سقط اجلمل ووقع الهودج جاء اأخوها حممد بن اأبي بكر - وكان يف جي�س علي 
النا�س قرابة  »اأقرب  اأنت؟« قال:  فاأدخل يده، فقالت: »من  ر�سي اهلل عنهما - 
اأ�سابك �سيء؟  املوؤمنني هل  اأمري  اأخوك، يقول لك  اأنا حممد  اإليك،  واأبغ�سهم 
اإل �سهم مل ي�سرَّين« فجاء علي حتى وقف عليها، ف�سرب  اأ�سابني  قالت: »ما 
الهودج بق�سيب، وقال: »يا ُحمرياء، ر�سول اهلل اأمرك بهذا؟ اأمل ياأمرك اأن تقري 
واأمر  واأبرزوك«  عقائلهم  �سانوا  اإذ  اأخرجوك،  الذين  اأن�سفك  ما  واهلل  بيتك؟  يف 

تاريخ امل�سعودي »ج 2 �س: 11«.  )1(
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اأخاها حممًدا فاأنزلها يف دار �سفية بنت احلارث بن اأبي طلحة العبدي وهي اأم 
طلحة الطلحات)1(.

ومما يوؤيد ما ذكرنا ما احتج به علي على طلحة - ر�سي اهلل عنهما - يوم 
اجلمل، وهو قوله له: »اأخرجتم اأمكم عائ�سة وتركتم ن�ساءكم، فهذا اأعظم احلدث. 

اأِر�ًسى منكم لر�سول اهلل اأن تهتكوا �سرًتا �سربه عليها وتخرجوها منه)2(«.

هذا، واإن اأم املوؤمنني »اأم �سلمة« قد اأنكرت على ال�سيدة عائ�سة - ر�سي 
اهلل عنهما - عملها هذا، حمتجة عليها مبا مل ت�ستطع دفعه، فقد كتبت اإليها كتابًا 

تلومها فيه على خروجها، هذا بع�سه)3(:

»لو علم ر�سول اهلل  اأن الن�ساء يحتملن اجلهاد عهد اإليك. اأما علمت 
اأنه قد نهاك عن الُفْرَطِة يف الدين)4( فاإن عمود الدين ل َيْثُبُت بالن�ساء اإن مال، ول 
ُيْراأب بهن اإن ان�سدع)5( جهاد الن�ساء غ�س الأطراف، و�سم الذيول. ما كنت قائلة

)1( امل�سعودي: )ج 2: �س 10(.
الإمامة وال�سيا�سة لبن قتيبة: )ج 1: �س 125(.  )2(

)3(  الكتاب مذكور برمته يف العقد الفريد: )ج 2: �س218( املطبوع يف املطبعة العامرة ال�سرقية مب�سر عام 1305هـ. 
وكذا جواب ال�سيدة عائ�سة. ويف كتاب الإمامة وال�سيا�سة لبن قتيبة: ) ج1: �س 95 - 96( بع�س اختالف يف 

اللفظ.
)4(  اأي جماوزة احلد فيه. والذي يف العقد »عن الفراطة« فيه: بزيادة األف بعد الراء ول معنى للفراطة هنا، فاإن معناها: 
اإليه فهو له، وبئر فراطة كذلك. والذي يف النهاية لبن الأثري ول�سان  املاء يكون �سرًعا بني عدة اأحياء من �سبق 
العرب و�سرح القامو�س: »عن الفرطة« بال األف وهي الرواية احلق وف�سروها بال�سبق والتقدم وجماوزة احلد. ويف 
ل�سان العرب و�سرح القامو�س رواية اأخرى وهي »الفرطة يف البالد« بدل »الفرطة يف الدين« والأوىل األيق باملو�سوع.

)5( يراأب: يلتئم، ان�سدع: ان�سق.
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اإىل  َمْنَهل  َقُعوًدا)1( من  ة  الَفَلَوات نا�سَّ ، لو عار�سك ببع�س هذه  لر�سول اهلل 
َمْنهل)2( وغًدا َتِرِدين على ر�سول اهلل ؟ واأق�سم لو قيل يل: يا اأم �سلمة، ادخلي 
فاجعليه   ، عليَّ �سربه  حجابًا  هاتكة    اهلل  ر�سول  األقى  اأن  ل�ستحييت  اجلنة 
َنك، فاإنك اأن�سح ما تكونني لهذه الأمة ما قعدت عن  �سرتك، وقاعة البيت ِح�سْ

ن�سرتهم«.

فاأجابتها ال�سيدة عائ�سة:

»اأما بعد فما اأقبلني ِلَوْعِظك، واأَْعَرفني حلقِّ ن�سيحتك، وما اأنا معتمرة بعد 
تعريج )3(، ولنعم املطلع مطلع فرقت فيه بني فئتني متناجزتني)4( من امل�سلمني. فاإن 

اأقعد فعن غري حرج، واإن اأم�ِس فاإىل ما ل غنى بي عن الزدياد منه وال�سالم.«

فاأنت ترى اأن ال�سيدة عائ�سة مل ت�ستطع دفع احلجة مبثلها، لأنها - ر�سي 
اأن اعتزمت  اأبت عليها نف�سها بعد  اهلل عنها - ل عذر لها يف هذا اخلروج، واإمنا 
القيام اأن تنق�س عزميتها، فتاأولت خروجها بال�سعي لل�سلح بني امل�سلمني، ولكنها 

)1( الن�س: اأن حتمل الدابة على اأق�سى ال�سري. والقعود، بفتح ف�سم: ما يقتعده الإن�سان من الدواب للركوب واحلمل. 
ول يكون اإل ذكًرا، وقيل: القعود ذكر، و الأنثى قعودة والقعود من الإبل: ما اأمكن اأن يركب ، وهو ل يكون لأقل 

من �سنتني، ورواية النهاية لبن الأثري: »قلو�ًسا« بدل »قعوًدا« والقلو�س، بفتح ف�سم: الناقة ال�سابة.
)2(املنهل: مورد املاء، من نهل اإذا �سرب. ويف الإمامة وال�سيا�سة: »منهمل« بدل »منهل« وهو حتريف. 

تريد: ما اأنا براجعة بعد اأن عزمت، والعتمار: الزيارة، والتعريج عن الأمر: العدول عنه.  )3(
»مت�ساجرتني«  الفريد  العقد  ورواية  والتخا�سم  للقتال  متباريتني  اأي  وال�سيا�سة.  الإمامة  قتيبة يف  ابن  رواية  هذه   )4(

واملعنى واحد، ولعلها حمرفة عن متناجزتني

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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قتال  على  النا�س  وطفقت حتر�س  الفئتني  اإحدى  اإىل  ان�سمت  بل  تفعل،  مل 
علي  وت�سعى لتثبيط من ان�سم اإليه عنه، كما يف كتابها لزيد بن �سوحان اإذ 
قدمت الب�سرة )1(، حتى جرى ما جرى. واإنا لن�سكت عما جرى، فذلك زمان 
اأن يتخذ ما ح�سل مطية  باأهله. ول يجوز مل�سلم يوؤمن باهلل واليوم الآخر  م�سى 

للتفريق بني امل�سلمني.

ثم ا�ستدل موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« على زعمهم اأن لي�س »قرن« 
من القرار بدليل اآخر هو اأوهى مما تقدم فقالوا:

»ومثلها اأم عطية، فقد غزت مع ر�سول اهلل  �سبع غزوات، كانت فيها 
تداوي اجلرحى، وتقوم على املر�سى. واإن قبول النبي  مثل اأم عطية يف غزواته 
ول  بيوتكن  اثبنت يف  اأي  يقر،  قر  من  لي�س  بيوتكن«  »قرن يف  معنى  اأن  لدليل 

تربحنها«.

نقول اإن هذا الدليل اأوهى من بيت العنكبوت، لأنهن مل يوؤمرن بالقرار 
يف البيوت على معنى اأنهن ل يخرجن منها اإل اإىل القبور لأن هذا مل يقل به اأحد 
من امل�سلمني، واإمنا معناه القرار فيها اإل اإذا كان هناك ما يدعو اإىل اخلروج مما فيه 

م�سلحة خا�سة اأو عامة. وقوله تعاىل بعد ذلك: نثڃ  چ  چ  چ  
چمث  ]الأحزاب/ 33[ وا�سح يف اأن اخلروج يف حاجة جائز على �سرط عدم 

الكتاب مذكور يف العقد الفريد )ج 2: �س 218(.  )1(
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التربج يف اخلروج، لأن التربج املنهي عنه ل يتحقق معناه اإل خارج البيت ل 
داخله. فاإن تربج املراأة يف دارها وتزينها فيه اأمر جائز، بل هو مطلوب لتقر بذلك 
عني زوجها، كما اأن الرجل مطلوب منه اأن يتزين لمراأته. وقد قال ابن عبا�س 

ر�سي اهلل عنهما: »اإين لأتزين لزوجي كما تتزين هي يل«.

ما  م�سروعة  اإل حلاجة  بيوتهن  يف  بالقرار  ماأمورات  اأنهن  على  يدل  ومما 
بعد  املوؤمنني  اأم  قالت: »خرجت �سودة بنت زمعة -  البخاري عن عائ�سة،  رواه 
ما �سرب احلجاب - لياًل، فراآها عمر فعرفها: فقال: واهلل اأنك يا �سودة ما َتْخَفنْيَ 
علينا. فرجعت اإىل النبي  فذكرت ذلك له وهو يف ُحْجرتي يتع�سى، واإن يف 
يده َلَعْرًقا)1( َفاأُنِْزل عليه الوحي، َفُرِفَع عنه وهو يقول: قد اأذن اهلل لكن اأن تخرجن 
حلوائجكن، وروى البخاري هذا احلديث اأي�ًسا يف التف�سري ببع�س زيادة. ويف ذلك 
دللة وا�سحة على اأنه ل يجوز لهن اخلروج اإل حلاجة م�سروعة، واأنه ل يجوز اأن 
يرتكن القرار يف بيوتهن ويخرجن منها لغري ما �سرورة. اأفهمتم يا موؤلفي كتاب 

»ال�سفور واحلجاب«؟

والأخري من  العني و�سمها.  بك�سر  اللحم: وجمعه عراق.  اأُخذ عنه معظم  الذي  العظم  ف�سكون:  بفتح  العرق:   )1(
اجلموع النادرة. 

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة





وفيها تف�سري قوله تعاىل:

ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   نث 
ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ  

ڭ  مث  ]الأحزاب/ 59[.

* * * * *
اجللباب: ثوب كبري وا�سع، ومهما اختلف يف تف�سريه فهو راجع اإىل اأنه 
التي  املالءة  اإنه  اجلاللني  تف�سري  ويف  ثيابها.  فوق  املراأة  تلب�سه  �ساتر  �سابغ  ثوب 
من  ال�سحيح  يف  ثبت  وقد  �سيده.  لبن  املخ�س�س  يف  وكذا  املراأة.  بها  ت�ستمل 
اأنها قالت: »يا ر�سول اهلل، اإحدانا ل يكون لها جلباب« فقال:  حديث اأم عطية 
»ِلُتْلِب�ْسها اأختها من جلبابها«. فهذا يدل على اأنه ينبغي اأن يكون للمراأة جلباب 
ذي  غري  ح�سرة  يف  كانت  اأو  بيتها،  من  خرجت  اإذا  فوقها  تلب�سه  الثياب  غري 
يف  اهلل  اأمرهن  اجللباب.  من  هي  الأديب  ب�سكلها  واملالءة  الرجال.  من  حمرم 

نث ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   النور  الواحدة والثالثني من �سورة  الآية 

النظرة احلادية ع�سرة
فيما يجب على املراأة �سرته
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ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ مث. وقد قدمنا �سرح ذلك يف النظرة التا�سعة. 
اأي يرخني عليهن  نث  ۀ    ۀ  ہ  ہمث    اأن   واأمرهن هنا فوق ذلك 
الثياب  يلب�سنه من  وملا  اخلمار  ي�سرتها  التي ل  �سرًتا لأع�سائهن  اجللباب  بع�س 
التي ل يليق اأن يظهرن بها يف الطريق اأو اأمام غري ذي حمرم، لأنها من الزينة التي 
اأمر اهلل بعدم اإبدائها. وقد كانت املراأة يف اأول العهد على عادة اجلاهلية تظهر يف 
درع )هو ثوب املراأة( وخمار، ل مُمَّيز بني احلرة والأََمة. وملا كان اأهل الدعارة يف 
كل وقت ي�ست�سهلن التعر�س للخوادم، كان بع�س الف�ساق من ال�سبان يف ذلك 
الوقت يتعر�سون لالإماء اإذا خرجن يف حاجاتهن. ورمبا تعر�سوا للحرائر بعلة اأنهن 
اإماء. فاأمر اهلل احلرائر بهذا ال�سكل من اجللباب ليتميزن عن الإماء اللواتي تق�سي 
عليهن ال�سرورة برتك اجللباب لكرثة خروجهن من البيت ق�ساء حلوائجه. لذلك 
قال تعاىل: »ذلك« اأي اإدناء اجللباب نثہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےمث     اأي اأقرب 
اإىل اأن يعرفن باأنهن حرائر، فال ي�سهل على هوؤلء النفر من الف�ساق اأن يتعر�سوا 
لهن بعد اأن يتميزن بهذا ال�سكل من الأزياء. ويف تف�سري ابن جرير »ج 18: �س 
ويف  بالرفث.  املوؤمنات  يوؤذون  فكانوا  املنافقني،  من  كانوا  املتعر�سني  اإن   :»127

�سبب نزول هذ الآية روايات. ل حاجة اإليها يف فهمها، فهي وا�سحة.

ما يدل على  الآية  لي�س يف  مما يدنى عليه بع�س اجللباب؟  الوجه  وهل 
عليه،  اجللباب  اإدناء  يجب  مما  كله  الوجه  جعل  املف�سرين  بع�س  اأن  غري  ذلك. 
وبع�سهم قال: ت�سع رداءها فوق احلاجب ثم تديره حتى ت�سعه على اأنفها. وقال 
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بع�سهم: تغطي اإحدى عينيها وجبهتها وال�سق الآخر اإل العني )وذلك كما تفعل 
باإدناء اجللباب  اإن املراد  َيْعُد ال�سواب من قال:  الدرزيات من امل�سلمات(. ومل 
اأن تتقنع به املراأة ثم ت�سمه عليها. ومعنى تتقنع: جتعله قناًعا. والقناع ما يغطى 
اأ�سماء  حديث  من  ب�سرطها  اإباحته  معلومة  والكفني  الوجه  وك�سف  الراأ�س.  به 
بنت اأبي بكر الذي تقدم ذكره، ومن حديث رواه ابن جرير الطربي يف تف�سريه 
اأخي لأمي عبد اهلل بن  ابنة  ج 18: �س 93 عن عائ�سة، قالت: »دخلت عليَّ 
الطفيل ُمَزيَّنة، فدخل النبي  فاأعر�س، فقالت عائ�سة: يا ر�سول اهلل، ابنة اأخي 
وجارية، فقال: »اإذا َعَرَكت املراأة )اأي حا�ست( مل يحل لها اأن تظهر اإل وجهها 
واإل ما دون هذا، وقب�س على ذراع نف�سه فرتك بني قب�سته وبني الكف مثل قب�سة 

اأخرى«.

فاإن قيل: هل اجللباب مق�سود لذاته، فال يجوز غريه من كل ثوب �سابغ 
�ساتر تلب�سه املراأة فوق ثيابها؟ وقد اعتاد بع�س الن�ساء اليوم اأن يلب�سن معطًفا فوق 
الثياب ي�سرتها �سرًتا. قلت: اإن احلكمة يف اجللباب وا�سحة وهي �سرت ما يتعذر 
من الأع�ساء �سرته باخلمار، و�سرت زينة الثوب، ومنع بروز املراأة يف �سكل غري لئق 
على  ع  ُمَقطَّ غري  �ساتًرا،  �سابًغا  املعطف  هذا  كان  فاإن  النا�س.  من  كثري  به  ُيفَتنَت 
قدر اجل�سم، ول مزيًدا عليه ما ل حاجة اإليه مما يق�سد به تزيينه، ول هو من نوع 
الأقم�سة املزخرفة التي هي زينة يف نف�سها. اإن كان املعطف اأو غريه كاملالءة على 
هذا ال�سكل من الأدب فهو يف حكم اجللباب بال ريب واإن كان كما تفعله بع�س 

النظرة احلادية ع�سرة - فيما يجب على املراأة �سرته
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اًل على قدر اجل�سم، مرتفًعا عن ال�ساقني، م�ساًفا اإليه ما لي�س اإليه  املتربجات، ُمَف�سَّ
حاجة، اأو كان من القما�س املزخرف، فال؛ لأنه يكون من الزينة التي َحّرم اهلل 
على املوؤمنة اإبداءها، وهو داٍع اإىل ا�ستهواء الأب�سار. وَتَطلُّع الأ�سرار، وَرْميها ب�سهام 
الذين  الفا�سقني،  بنبال  ور�سقها  الفا�سقة،  بنظراتهم  يتبعونها  الذين  الفا�سدين، 
وءى. وذلك ما ل تر�ساه لنف�سها امراأة �سريفة الرتبية،  ين�سحونها بكلماتهم ال�سَّ
ِق اهلل من كانت على هذا املذهب من املعاطف اأو املالءات،  كرمية الأخالق. َفْلَتتَّ
فاإن عملها هذا يف نظر اخللق  اأخالقها. ح�سنة يف �سريتها.  واإن كانت �سريفة يف 
النظرات،  فا�سق  من  نْيَ  َيْر�سَ ل  ما  ت�سديد  اإىل  الريبة  اأهل  تدعو  ريبة  ال�سحيح 

وفا�سد الكلمات. هدانا اهلل واإياهن �سواء ال�سبيل.

فقد  نة  املح�سِّ بالأ�سباغ  ًنا  مزيَّ منه  كان  ما  وخ�سو�ًسا  الوجه،  ك�سف  اأما 
ذكرنا من اأمره يف النظرتني: الثالثة والرابعة ما فيه مقنع لرائد احلق.

* * * * *
وبعد فاإن الآن�سة »نظرية زين الدين« بعد اأن ذكرت اأقوال املف�سرين يف 
اأقوالهم مل  تف�سري هذه الآية، وا�ستطالت عليهم بال�ستم والبذاءة والإيذاء، لأن 

توافق اأهواءها قالت يف )�س 229(:

»األ ترون وتعلمون اأنه لي�س يف هذا الزمان اإماء. ولكن فيه �سافالت، لهن 
احلرية يف اأن يلب�سن ملب�س احلرائر. فلم يبق لنا. واحلالة هذه، معرف اإل وجوهنا، 

وما فيها من �سمت احلياء وال�سرف. فكيف ل يوؤذن يف ال�سفور لتلك الوجوه؟«
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امل�سلمة  تعنيهم  من  بني  واأن  حق.  الأول  الكالم  �سطر  اأن  اهلل  ي�سهد 
ن من الأ�سر املعروفة  وغري امل�سلمة. واأن هوؤلء ينت�سنب اإىل غري اآبائهن، مدعني اأنهَّ
مبركزها الجتماعي والعائلي. ولكن ل نن�سى اأن بع�س ال�سافرات تفعل هذا وهي 
اأن املعرفة قا�سرة على  �سافرة. ولي�س كل الرجال يعرفون كل الن�ساء. والغالب 
اأن تق�سد اإىل  اأو اأهل احلي الذي تقطنه. فال يحول دون ما تريد  اأهلها  اأ�سدقاء 
غري هوؤلء الرجال، كما هو م�ساهد. فالفا�سقة فا�سقة، �سافرة كانت اأو ذات نقاب. 
العفيفات  الطاهرات  اإىل  بالن�سبة  ا  جدًّ القليالت  الفا�سقات  هوؤلء  بعلة  اأفيجوز 
اأن ن�سعى لك�سف نقاب املراأة امل�سلمة، وهو �سيانة لها من نظرات الف�ساق واأذى 
األ�سنتهم؟ يجب اأن ي�سعى امل�سلمون ملنع هوؤلء املنتقبات من امل�سلمات وغريهن، 
بوا�سطة احلكومة، فاإنها حتر�س كل احلر�س على �سيانة ال�سريفات، ول تر�سى ممن 

يتلب�سن بلبا�سهن اأن يدعني اأنهن منهن، حلاجة يف اأنف�سهن.

النظرة احلادية ع�سرة - فيما يجب على املراأة �سرته





وفيها تف�سري قوله تعاىل

ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   نثۋ    
ى  ائمث  ]الأحزاب/53[.

* * * * *
بدن  يرى من  البدن بحيث ل  �سرت  به  يراد  احلجاب حجابان: حجاب 
املراأة �سيء، وحجاب يراد به �سرت �سخ�سها وراء �ساتر من جدار اأو �ستار اأو نحوهما. 
واملراد باحلجاب يف هذه الآية هو املعنى الثاين، كما هو وا�سح. و�سنذكره باأجلى 

بيان. اأما احلجاب باملعنى الأول فهو مذكور يف قوله تعاىل نث   ں  ڻ  
چ   چ   چ   نثڃ   تعــاىل  وقــوله   .]31 ]النور/  ڻمث  ڻ  
نث ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ]الأحزاب/ 33[. وقوله تعاىل:  چمث 
]الأحزاب/ 59[. وقد ذكرنا  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ مث 

من تف�سري هذه الآيات يف النظرتني التا�سعة والعا�سرة ما فيه كفاية.

النظرة الثانية ع�سرة
يف معنى احلجاب
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اأما احلجاب باملعنى الأول فهو لغري ن�ساء النبي  �سرت جميع البدن اإل 
الوجه والكفني، كما يدل عليه حديث اأبي داود الذي ذكرناه يف النظرة الثالثة 
)�س 54( وحديث ابن جرير الطربي الذي ذكرناه يف النظرة احلادية ع�سرة )�س 
178( اأما الوجه والكفان فلم يقل اأحد ممن ُيْعَتدُّ بقوله اإن �سرتها واجب مطلًقا، 
واإمنا قالوا اأنه يجب اإذا مل توؤمن الفتنة اأو كان ذلك داعًيا اإىل الت�ساهل بك�سف 
غريها، كما هي احلال يف هذه الأيام، ول ريب اأن الأمر اجلائز املباح اإن جّر اإىل 
حمرم كان حمرًما )كما �سرحنا ذلك يف النظرة الثالثة �س 45( وقد اأباح العلماء 
اأن تك�سف املراأة وجهها وكفيها عند اأمن الفتنة، وعند ال�سرورة كاأداء ال�سهادة 
والعمل خارج بيتها اإذا ا�سطرت اإىل ذلك، بحيث مل جتد ما تعمله يف دارها ول يف 
دار �سناعة ن�سائية، وكذلك اأباحوا لها ك�سفها اإذا رغب يف ذلك من يريد خطبتها. 
وباجلملة فقد اأباحوا لها ال�سفور عن وجهها وكفيها وقدميها، اإن دعت ال�سرورة اإىل 
ُر ِبْقَدرها وقد اأوجبوا عليها اأن تك�سف عن وجهها وكفيها اإذا  ذلك. وال�سرورة ُتَقدَّ

ِرَمة بحج اأو عمرة. كانت حُمْ

ول ريب اأن النقاب كان على عهد النبي ، فقد كان بع�س الن�ساء 
اأبو داود عن  ينتقنب، ويعددن ذلك من احلياء وطيب الأخالق، فقد روى 
عبد اخلبري بن قي�س بن ثابت بن �سما�س عن اأبيه عن جده، قال: »جاءت امراأة 
اإىل ر�سول اهلل  يقال لها اأم خالد وهي منتقبة ت�ساأل عن ابن لها ُقِتل يف �سبيل 
اهلل تعاىل فقال لها بع�س اأ�سحابه: جئت ت�ساألني عن ابنك واأنت منتقبة؟ فقالت: 
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ها على ذلك ر�سول  اإن اأُْرَزاأ بابني فلن اأْرَزاأ بحيائي« فقد عدت انتقابها حياء واأقرَّ
اهلل . نعم، اإن احلديث ل يدل على وجوب النقاب، لأن النبي �سكت عن 
كالم اأ�سحابه، ولو كان واجًبا َلَبنيَّ لهم ذلك، وال�سكوت يف َمْعِر�س احلاجة بيان. 
اأمر  اأن النتقاب للمراأة  اإقراره اأم خالد على كالمها دلياًل وا�سًحا على  واإن يف 
ب فيه، واأنه من دلئل احلياء فاإن اأقر ر�سول اهلل  اأم خالد على اعتبارها  ُمَرغَّ
النتقاب من احلياء، واحلياء �سعبة من الإميان فهل يجوز ملن تقول اإنها م�سلمة اأن 
تنتقد امل�سلمات على انتقابهن، لأنهن يعددن ذلك من احلياء الذي ل ُيردن اأن 

ُيْرَزاأْن به؟ اإن هذا ل�سيء عجاب.

اأن النقاب كان موجوًدا حديث: »املحرمة ل تنتقب ول  ومما يدل على 
تلب�س القفازين« رواه اأبو داود. فلو مل يكن موجوًدا، واأن بع�سهن كن ينتقنب ملا 

نهى املحرمة عن النتقاب.

النقاب كان موجوًدا، وكان معدوًدا من الف�سائل الن�سائية، ودلياًل على 
حياء املراأة، فلذا مل يتهاون به اإل قليل منهن، لأنه كان من �سيما احلرائر يتميزن 
به عن الإماء. لكنه مل يكن واجًبا اإل على ن�ساء النبي ، وكان لغريهن ف�سيلة 
من  كثري  بهن  اقتدى  وقد  املوؤمنني.  باأمهات  اقتداء  فيها،  ومرغًبا  اإليها،  مندوبًا 

املوؤمنات ذوات ال�سرف ت�سبًها بهن - ر�سوان اهلل عليهن.

النظرة الثانية ع�سرة - يف معنى احلجاب
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غري اأن انتقاب هوؤلء املوؤمنات مل يكن مينعهن من اأن يخرجن من بيوتهن 
اأو  الدنيا  �سوؤون  فائدة من  فيه  مبا  والقيام  العلم  تلقي  امل�سروعة، ومنها  حلاجاتهن 

ْمَن منتقبات غري متربجات بزينة. ْمَن وَيَتَعلَّ الدين، فُكنَّ ُيَعلِّ

الوجه  �سافرة  وتعلَّمت  فعلَّمت  تنتقب،  اأن  ت�ساأ  من مل  منهن  كان  وقد 
نة وجهها، ول مبدية زينتها، بل يف حال حتوطها فيها  ا، غري حُم�سِّ ا اأدبيًّ �سفوًرا �سرعيًّ
احل�سمة، وتخيم عليها فيها ال�سكينة والوقار وكرمي اخللق، بعيدة عن منال ال�سوء، 
زمان تربج  والزمان غري  العدد،  قليالت  ال�سبهة. ومع هذا فهن  نائية عن جمال 
وَماَلٍه و)ديقولتيه( واإبداء املحا�سن ق�سًدا، وغري ذلك مما ل تر�سى عنه �سريعة، 

ه خلق كرمي. ول ُيِقرُّ

املراأة،  النقاب كان موجوًدا، وكان معدوًدا من كمال  اأن  ومما يدل على 
عتاب م�سعب بن الزبري امراأته عائ�سة بنت طلحة على ك�سف وجهها، وقد كانت 
ل ت�سرته. وتكررت مراجعته اإياها يف هذا ال�ساأن حتى طال اأمرها، وكانت امراأة 
ة عنده، اإل اأنها مل يكن فيها و�سمة يقدر اأن يذكرها  �سر�سة اخللق، وكانت حظيَّ

بها اأحد)1(.

اأما ن�ساء النبي  فاحلجاب لهن بهذا املعني )اأي �سرت البدن( هو �سرت 
جميع البدن حتى الوجه والكفني، ومل يخالف يف ذلك اأحد من العلماء لأن 

)1( راجع الأغاين: )ج 10: �س 51(. 
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عليهن   يحب �سرب احلجاب  وقد كان عمر  مت�سافرة على ذلك  الدلئل 
حمبة �سديدة، وكان يذكره كثرًيا، ويود اأن ينزل فيه �سيء، وكان يقول لهن: »لو 
اأُطاع )يعني النبي ( فيكن ما راأتكن عني«، وقد َمرَّ بهن وهن مع الن�ساء يف 
امل�سجد، فقال: »لئن احتجبنت فاإن َلُكنَّ على الن�ساء ف�ساًل، كما لزوجكن على 

الرجال الف�سل«.

وقد اختلفوا يف اأنه هل كان من اجلائز روؤية ن�سائه  م�سترتات؟ واحلق 
اإن ذلك كان جائًزا وواقًعا، فقد كن َيحُجْجن وَيُطْفن ويخرجن اإىل امل�ساجد يف عهد 
النبي  وبعده، وقد كان ال�سحابة ومن بعدهم ي�سمعون منهن احلديث وهن 
م�سترتات الأبدان ل الأ�سخا�س، كما حقق ذلك ابن حجر يف �سرح البخاري، 
البخاري  رواه  ما  ويوؤيد هذا اجلواز  الق�سطالين )يف ج 8: �س 59(.  ونقله عنه 
يف �سحيحه عن عائ�سة، قالت: »خرجت �َسْوَدة بنت َزْمَعة )اأم املوؤمنني( بعد ما 
فراآها  يعرفها  امراأة ج�سيمة ل تخفى على من  ِرب احلجاب حلاجتها، وكانت  �سُ
َتْخَفنْيَ علينا، فانظري كيف تخرجني. قالت:  اأما واهلل ما  يا �سودة،  عمر، فقال: 
فانكفاأت راجعة، ور�سول اهلل  يف بيتي، واإنه يتع�سى ويف يده َعْرق)1(، فدخلت 
فقالت: يا ر�سول اهلل، اإين خرجت لبع�س حاجتي، فقال عمر: كذا وكذا. قالت 
فاأوحي اإليه، ثم رفع عنه واإن العرق يف يده ما و�سعه فقال: قد اأذن اهلل لكن اأن 

)1( العرق، بفتح ف�سكون: العظم الذي اأخذ عنه معظم اللحم. 

النظرة الثانية ع�سرة - يف معنى احلجاب
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تخرجن يف حاجتكن«. فهذا دليل وا�سح على اأنه جتوز روؤيتهن م�سترتات، كما 
هو دليل على جواز خروجهن حلوائجهن. واإذا جاز لن�ساء النبي  ذلك جاز 

لغريهن من الن�ساء بالأَْوىل.

به  فاملراد  �ستار،  وراء  ال�سخ�س  �سرت  وهو  الثاين،  باملعنى  احلجاب  واأما 
روى  وقد  مع ذي حمرم.  اإل  واختالط  والرجال خلوة  الن�ساء  بني  يكون  اأن ل 
اإل مع ذي  بامراأة  َيْخُلَوّن رجل   قال: ل  النبي  اأن  ابن عبا�س  البخاري عن 
ة، واْكَتَتْبت يف غزوة  َرم. فقام رجل فقال: يا ر�سول اهلل، امراأتي خرجت حاجَّ حَمْ
كذا وكذا فقال: ارجع فحج مع امراأتك«. ويف باب حترمي اخللوة اإل مع ذي حمرم 

عدة اأحاديث.

ا  خا�سًّ ولي�س  جميعهن،  للن�ساء  عام  املعنى  بهذا  احلجاب  اأن  ولريب 
اخللوة  لأن  حجاب.  وراء  من  �سوؤالهن  عن  للنهي  مورًدا  كن  واإن   ، بن�سائه 
ُطِبع  ممن  اأحد  بها  يقول  ول  حمرم،  ذو  هناك  يكون  اأن  اإل  جتوز،  ل  بالإجماع 
اأباحت  اأن الأمم الأوربية التي  على الدين واملروءة والأخالق ال�سحيحة. حتى 
اأن  يحظرون  اأهلها  من  كثري  يزال  ل  الوا�سعة،  احلرية  املراأة  واأعطت  الختالط 
َتَتَقبَّل ن�ساوؤهم الرجال وقت غيابهم عن منازلهم، ون�ساوؤهم تاأبى اأن تاأذن لأحد 
من الرجال بزيارة اإذا خال البيت من القّيم عليه. وِنْعَم ما يفعلون ويفعلن. حتى 
ح�سوره.  اإىل  دعاها  اإذا  اإل  و�سيوفه  زوجها  جمل�س  حت�سر  ل  ن�سائهم  بع�س  اأن 

ومنهن من ل حت�سره اإذا علمت اأن الزيارة اإمنا هي لزوجها.
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واحلجاب بهذا املعني )معنى عدم اخللوة، وعدم ظهور املراأة اأمام الأجنبي 
ۅ   ۅ   نثۋ   تعاىل:   بقوله  املراد  هو  حمرم(  ذي  مع  اإل  البيت  يف 
َرب يف البيت يحول  ۉ  ۉ   ې  ې   مث ]الأحزاب/ 53[ اأي �ستار ُي�سْ
قال:    اأن عمر  رِوي  الرجل. وقد  واملراأة  املراأة  الرجل  وروؤية  دون الجتماع 
»يا ر�سول اهلل، يدخل عليك الرب والفاجر، فلو اأمرت اأمهات املوؤمنني باحلجاب« 

فنزلت الآية)1(.

ولي�س املراد باحلجاب هنا الربقع اأو النقاب. بل املراد به ما يحجب من 
ي�سرتهن  ما  وراء  من  لهن  اخلطاب  يكون  اأن  مبعنى  نحوهما،  اأو  جدار  اأو  �ستار 
اأن�س.  والن�سائي عن  وم�سلم  اأحمد  يفهم من حديث  املخاطبني كما  عيون  عن 
وقد جاء يف اآخره: »فانطلق )يعني ر�سول اهلل ( حتى دخل البيت، فذهبت 
لأدخل معه، فاألقى ال�سرت بيني وبينه، ونزل احلجاب، َوُوِعَظ القوم مبا ُوِعُظوا به: 

نثۋ  ۅ   اإىل قوله تعاىل:   يوؤذن لكم«  اأن  اإل  النبي  »ل تدخلوا بيوت 
ال�سيخان  وروى  الآية.   ]53 ]الأحزاب/  مث  ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ  
)البخاري وم�سلم( عن اأن�س، قال: »ملا تزوج النبي  زينب بنت جح�س دعا 
القوم، َفَطِعُموا، ثم جل�سوا يتحدثون، فاأخذ كاأنه يتهياأ للقيام، فلم يقوموا، فلما راأى 
ذلك منهم قام، وقام من القوم من قام. وقعد ثالثة، ثم انطلقوا، فجئت فاأخربت 

اأنه قد  اأ�سباب لنزول الآية، كما �ستعلم، ولي�س واحد منها يعار�س الآخر، فهذا يدل على  )1(  قد ذكر العلماء عدة 
ونقله  ابن حجر  احلافظ  قال  كما  الأ�سباب،  تعدد  من  مانع  ول  الكرمية.  الآية  نزول  قبل  اأ�سباب  عدة  اجتمعت 

ال�سيوطي يف »لباب النقول«.

النظرة الثانية ع�سرة - يف معنى احلجاب
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النبي  اأنهم انطلقوا فجاء حتى دخل البيت، وذهبت اأدخل فاألقى احلجاب 
بيني وبينه، واأنزل اهلل: نث گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ مث     اإىل قوله: 
ذلك  نحو  وروى   .]53 ]الأحزاب/  جئ  مث   ی   نث ىئ   ی  ی  ی   ىئ 

الرتمذي عن اأن�س. 

ال�ستار،  به  املراد  اأن  اأي  الكرمية،  الآية  يف  املذكور  احلجاب  هو   هذا 
اأو كل ما ي�سرت �سخ�س املراأة، ولي�س املراد به النقاب، ومن احلجاب مبعنى ال�ستار 

قوله تعاىل:  نث  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   
خبمث  ]ال�سورى/ 51[ اأي يكلمه من حيث ل يرى من يكلمه. وهذا ما اأمرنا 

اهلل به عند خطاب غري املحارم حيث ل ذو حمرم لهن.

والآية، واإن نزلت يف ن�ساء النبي، فحكمها لغريهن بالأوىل، يدل على ذلك 
تتمه الآية، وهي قوله تعاىل: نثې  ې  ى  ى   ائمث ]الأحزاب/ 53[ 
اأدعى لطهارة  يرونكم،  ترونهم ول  اإياهن من وراء حجاب، بحيث ل  �سوؤالكم  اأن  اأي 
القلب ونفي الريبة، فهو تعليل لالأمر مبخاطبتهن من وراء حجاب، فاإن كان اهلل قد اأمر 
والتقوى  الف�سيلة  مناذج  هن  اللواتي  املطهرات،  الطاهرات  النبي  ن�ساء  بخطاب 
واملخاطبات،  املخاطبني  لقلوب  اأطهر  باأنه  وراء حجاب، وعلل ذلك  والدين من 
اأفال يكون غريهن من الن�ساء اأوىل بذلك؟ اللهم بلى. وقد جاءت ال�سريعة ل�سد 
الذريعة والق�سد من ذلك اأن ل تكون خلوة بني املراأة والرجل اإل مع ذي حمرم. 
لأن اخللوة حمرمة باإجماع امل�سلمني والن�سارى واليهود، اإذا رجع كل منهم اإىل 
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حكم �سريعته وعقله و�سمريه. ولكن كثرًيا ممن يزعمون اأنهم اأن�سار املراأة ليروقهم 
هذا، ول يعجبهم اإل اأن تكون املراأة غر�ًسا ل�سهامهم، و�سيًدا حلبائلهم، واأن تكون 
تابعة لأهوائهم نازلة على حكم ميولهم، ليتم بها اأن�سهم، ويكمل بها �سرورهم. ثم 

ة لهم ُغْنُمها وعليها ُغْرُمها. ل يبالون بعد ذلك ما تقع فيه من �ُسبَّ

ز  »معزَّ الفا�سلة  ال�سيدة  بها  بعثت  ر�سالة  من  بنتفة  النظرة  هذه  ولنختم 
احل�سينية الفل�سطينية« اإىل الآن�سة »نظرية زين الدين« املطرز با�سمها كتاب »ال�سفور 

واحلجاب« قالت حفظها اهلل:

».... واعلمي اأيتها ال�سيدة اأنه يجب علينا مع�سر ال�سيدات اأن ننظر اإىل 
كل رجل يحملنا على مثل هذا العمل بعني البغ�س والزدراء والحتقار، لأنه 
بِّك اأيتها الآن�سة اأن ت�سفقي على نف�سك  ل يدعونا اإىل ف�سيلة ول اإىل مكرمة. فرِبَ

وعلى بنات جن�سك. ول تطالبيهن بالنقرا�س وتناديهن اإىل العار والدمار«.

»بل غلِّبي عليك غريزة حب النوع، ذلك اأعز لك واأ�سرف بنا. وما احلياة 
اإل متاع الغرور«.

»هبي اأيتها ال�سيدة اأن الدين مل ياأمر ومل ينه، اأو لي�س احلجاب عادة قومية 
اإ�سالمية �سرقية؟ فلماذا نرتك نحن هذه العادة احل�سنة وي�ستم�سك غرينا بعادته 
الإنكليزي  ي�ستم�سك  وملاذا  برتكها؟  مطالبته  على  جنروؤ  ول  وح�سية  كانت  واإن 
عاداتنا  نحن  وندع  القومية  وتقاليده  بعاداته  والياباين  والأملاين  واإلفرن�سي 

النظرة الثانية ع�سرة - يف معنى احلجاب
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اأمة عادات وتقاليد؟ فلماذا نطالب برتكها  اأن لكل  اأتنكرين  القومية؟  وتقاليدنا 
لكي نندمج يف �سوانا ون�سيع هذه القومية؟ فباهلل عليك ل تكوين اآلة تخريب، بل 
كوين اآلة تعمري، ول تنخدعي يا رفيقتي فتكوين املعول الذي به تهدم قوميتك 
واأمتك. واعلمي اأن قوًما يحاولون فتق هذا الرتق)1( فيحملون علينا مبا ل يريدون 
به خرًيا. اإمنا يريدون اأن يخرجونا عن ديننا ووطنيتنا وبالدنا في�ستعملون مثل هذه 
الدعايات، يوًما بالتب�سري الديني، ويوًما بالإ�سالح الجتماعي. ويوًما بال�ستعمار 
املدين، ويوًما بالتمدين الغربي، ول يغرنك كلمات ي�سعها الوا�سعون من رحمة 
الكلمات  هذه  مثل  من  ذلك  �ساكل  وما  �سعوب  وحترير  �سعيف  واإنقاذ  ب�سرية 
الرباقة اخلالبة التي ل يراد بها غري التغرير. كما قال »غو�ستاف لوبون« فكوين يا 
»نظرية« اأمنت واأمنع من اأن توؤثر عليك هذه املوؤثرات، ول يتخذك امل�سلون ع�سًدا 

وال�سالم عليك من رفيقتك يف النوع«. اهـ.

)1(  فتق هذا الرتق: اإف�ساد ذات البني. )م(.



وثالثني  بثمان  كتابها  موؤلفو  اأو  الدين«  زين  »نظرية  الآن�سة  خ�ستنا  قد 
�سفحة من كتاب »ال�سفور واحلجاب« ردوا فيها علينا بع�س ما كتبناه يف كتابنا 
)الإ�سالم روح املدنية( اأو )الإ�سالم ولورد كرومر( املطبوع لأول مرة يف بريوت 
قبل ع�سرين �سنة )1908م( والكتاب قد األفناه يف بدء �سبابنا، ومع هذا فهو اأثر 

خالد يف مو�سوعه.

وقد ا�ست�سهد موؤلفو الكتاب ببع�س ما ذكرناه يف »باب املراأة يف الإ�سالم« 
حيث راقهم ال�ست�سهاد. ثم حملوا علينا حملة منكرة يف اآخر كتابهم لبع�س ِفَقر 
البيتية  حياتها  من  امل�سلمة  املراأة  يخرجوا  اأن  يريدون  اأنهم  علمت  ملا  ترقهم،  مل 
تعمل  بالرجال،  خمتلطة  �سافرة،  القا�سية  احلياة  معرتك  اإىل  الرا�سية  ال�سريفة 
لك�سب قوتها، كا�سرة عنها قيود اأنوثتها، عاملة على اإف�ساد فطرتها نا�سية ما خلقت 
ينا�سب  ما  تعمل  امراأة.  اأن تظل  لها  نريد  واإمنا  لها ذلك،  نريد  ونحن ل  لأجله. 
احلياة  دعائم  لتبقى  تها)1(،  ِمنَّ ويوافق  قوتها،  ويجاري  غريزتها،  ويالئم  طبيعتها، 

َتها: قوتها. )م(. )1(  ِمنَّ

اخلامتــة
واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  يف  عما  موجزة  كلمة  تت�سمن  »وهي 
من الرد على بع�س اأقوالنا يف كتابنا »الإ�سالم روح املدنّية« الذي 

كتبناه قبل ع�سرين �سنة«.
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البيتية متما�سكة القوى، متينة الأ�سا�س، فال تتقو�س اأركانها بخروج املراأة على 
فطرتها واآدابها واأخالقها الأنثوية. وهذه نقطة اخلالف بيننا وبينهم. وهذا ما دعاهم 
اإىل اأن يحملوا علينا يف اآخر كتابهم تلك احلملة ال�سعواء املنكرة. واأن فيما قدمناه 
اإىل  و�سرحناه يف نظراتنا ال�سابقة كفاية لرد مزاعمهم وما و�سمونا به. فال حاجة 

اإعادته، لأن ذلك قد يدعو اإىل ملل القارئ.

اأما البذاءة يف الرد فحدث عنها ول حرج، فهي �ِسْن�ِسنة)1( هوؤلء املوؤلفني. 
واإذا كانوا قد اعتدوا على العلماء من فقهاء وحمدثني ومف�سرين ولغويني مبا يحمر 
منه وجه الإن�سانية خجاًل، فال بدع اأن ي�ستطيلوا على هذا ال�سعيف العاجز بالتهكم 
ووقح الكالم. وملا كنا ل نحب النت�سار لأنف�سنا واإمنا قد تعودنا النت�سار للحق 
جمرًدا عن كل هوى نف�سي، فاإنا ن�ساحمهم ونغفر لهم ما ا�ستطالوا به علينا، كما 
قال تعاىل: نثۈئ  ېئ  ېئ  ېئمث ]البقرة/ 237[. وكما قال �سبحانه: 
 .]14 ]التغابن/  ڱمث  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   نثگ  
وكما قال ر�سول اهلل : »الف�سل يف اأن ت�سل من قطعك، وُتْعطي من حرمك، 

وتعفو عمن ظلمك«. ولهذا نقول لهم غفر اهلل لكم وهداكم طريق الر�سد.

األَّفناه، واهلل ي�سهد، لدفع  واإمنا  اأنف�سنا،  نوؤلفه للدفاع عن  وكتابنا هذا مل 
ولبيان  وامل�سلمات،  وامل�سلمني  الإ�سالم  على  بها  اْفَتاأُتوا  التي  العامة،  مفرتياتهم 

)1( �ِسْن�ِسنة: طبيعة و�سجية. )م(.
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اأمر احلجاب والنقاب، واختالط اجلن�سني، وعقل الرجل وعقل املراأة،  احلق يف 
وتف�سري بع�س الآيات التي ا�ست�سهدوا بها تف�سرًيا ينطبق على املعقول واملنقول 
اأو تعمدهم الت�سليل من الأخطاء الوا�سحة  اإليه جهلهم  اهم  واللغة. وبيان ما اأدَّ

الفا�سحة.

ر  وُن�سِ ال�سواب  فو�سح  الطاقة.  جهد  هلل،  واحلمد  الواجب،  بهذا  قمنا  وقد 
احلق نث ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   مث   ]املجادلة/ 22[. نث ۆئ  

ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  مث ]املائدة/ 56[.

* * * * *
اأ�سكر لك ح�سن ظنك بي يف ختام الرد عليَّ واإين  اأيتها الآن�سة، اإين 
عاماًل  لنهو�سها،  ا  حمبًّ للمراأة،  ن�سرًيا  اأزال،  ولن  اأزال،  ول  كنت،  اأين  اأعلمك 
على ترقيتها. ولكني اأخالف موؤلفي كتابك يف كثري من الوجوه، لأنهم يريدون 
اإف�ساد املراأة امل�سلمة مبا يدعونها اإليه. ونحن نريد اإ�سالحها من طريق العلم والدين 
بح�سب ما توؤهلها اإليه فطرتها، ونعمل على �سد كل طريق يوؤدي بها اإىل ما تاأباه 
عليها طبيعتها واأنوثتها ودينها و�سرفها. ولو قراأِت كتابك، قبل الإقدام على ن�سره، 
قراءة متعن لراأيت ما فيه من الد�س واملغالط و�سوء النية. ولكن الواقعة قد وقعت 

فابرئي اإىل اهلل منه ومن موؤلفيه. واإن اأطاعك اأبوك فاجمعيه وَحّرقيه.

اخلامتــة
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وِثقي اأيتها الآن�سة اأين ما ق�سدتك بحرف مما وجهته اإىل موؤلفي كتابك 
من ال�سفات، واإمنا هي لهم وحدهم. وهي قليل من كثري مما و�سفوا به علماء الأمة 

ظلًما وبهتانًا وعدوانًا على احلق.

وقبل اأن نختم هذه اخلامتة نقول كلمة حق يف هذه الآن�سة - كما اأخربنا 
بذلك َمن نثق به - وهي اأنها فتاة �ساذجة مهذبة طيبة النف�س كرمية اخللق. بعيدة 
عن التربج واخلالعة، ولكنها خدعت بر�ساها عن ن�سبة الكتاب اإليها، فظنت اأن 
ها به هوؤلء املوؤلفون حق موافق للدين و�سنن الجتماع القومية. ولعلها بعد  ما غرَّ
اأن تعرف احلق ال�سريح ترجع اإىل ال�سواب، وترباأ اإىل اهلل مما ن�سب اإليها، وت�سعى 
ال�سعي ال�سادق للنهو�س باملراأة امل�سلمة بوا�سطة العلم والدين، واهلل ل ي�سيع اأجر 

املح�سنني.

هذا ما اأردنا كتابته يف نقد كتاب »ال�سفور واحلجاب« اإظهاًرا للحق وعماًل 
بالواجب واهلل من وراء الق�سد. وال�سالم على من اتبع الهدى.

وكان متام الطبع يف غرة املحرم �سنة 1347 يف مطابع قوزما - بريوت

 نهاية المتن 
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ال�سفور واحلجاب، تاأليف نظرية زين الدين،  ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، تاأليف م�سطفى الغالييني.

يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي، تاأليف حممد مهدي �سم�س الدين.
ملاذا تاأخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، تاأليف الأمري �سكيب اأر�سالن.

املدنية الإ�سالمية، تاأليف �سم�س الدين �سامي فرا�سري، ترجمة وتقدمي حممد م الأرناوؤوط.
املدنيـــة والإ�سالم، تاأليف حممد فريد وجدي.

امل�ســـئلة ال�سرقية، تاأليف م�سطفى كامل.
وجهة العامل الإ�سالمي، تاأليف مالك بن نبي، ترجمة عبد ال�سبور �ساهني.

طلعة ال�سم�س �سرح �سم�س الأ�سول، تاأليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.   
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